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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةلسسسسأل طسسلاسا#

 نيلسرملا فرشأ ىلع هالسلاو هالصلاو , يملاعلا بر هلل دمحلا

 ىعمجأ هيحصو هلا رلعو دمحم اندنس

 اين دك ٠ همهم لئاسم نقف ةرصتخحم هلاسر ةدهشفا | دعبل 3

 هلوق نم ةدافتسملا ءاونسالا هلأسم اهمم : ملعلا هبلط نييءيالخلا
 قلعتت اياضق اهنمو . 4 ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا# ىمسع
 ءانم كمت ايضعبو  تافضلاو ءامسألاو ةسويرلاو ةعوا ةحرعي
 هداقتعا يغبني امو . بابلا اذه يف ىلقعلا زاجملاو , قىولخلو ىلا

 . نيلاغلا فيرحت وأ نيلطبملا لاحتنا وأ نيلهاجلا ليوأت ريع سم بهيع
 علا نشا | وو اهب عقني نأ ىلاعتو هئاحيس هللا لاس

 لظابلا انيري نأو . هعابتا انقزريو آقح قحلا انيري نأو ٠ هيركلا ههحون

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس هلسر متاخ ىلع ملسو هللا ىلصو
 . سعمجا

 ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا هبتكو

 ينسحلا يكلاملا يولع ديسلا نب دمحم

 مارحلا دلبلاب فيرشلا ملعلا مداخ

 و





 قحلال]هأ دئاقع
 حلاصلا فلسلا دئاقع يه

 يع هانملا يتادلا لامكلا وه هناحبس هلاك نأ هفوضوفلل هجن

 عمسو ةايحو ولع نم ةارش هب فيتا ام لكو . :ريقلا رع ولطملا :ءدحلا

 اهحيمةجحت دوحولا ينجح تاقي نم كلذ ريغعو ؛ ملكو رصنو

 دوجرلا يف لامك لكو ؛ اهنف فرصتنملاو اهككلام وهو هلاحبس صعب

 هلا ةيكشلاو ليستللا لكلا ناك اقر: هن اهلا كلم دق فك روت

 يف ام لكف . هتعاربو عناصلاو بتاكلا ةراهمم اهل ح لسن هقص د

 الق . هتردقو هملعو هنأش رع عيدبلا ةمكحي قطنت دمح ةسلأ وحول

 . يتاذلا لامكلا هل سيل هريغ نأل . هاوس ةقيقحلا ىلع دمحلا ىحتسي

 ندم لو انعم لول انكلل | تصف ىكحلر

 زع معنملا ركش ًايتاذ ًاهجوت هيلع هحوت . هتمعنب فرشت نم لكو

 , ةنملاو ماعنإلاو لامكلاب معنملل فارتعالا نمصتي ركشلاو هناش

 هطخاسم يف اهلامعتسا نإف ٠ هيضارم يف همعن لامعتسا يضتقي كلدو

 امهو . ةبحملاو ميظعلا ركشلا نمضتيو ةمعنلاو معنملا قحب نارقك

 « هتناحيس ىلغألا يعنملا الا اهقحتسي الو ٠ ةدابعلا اهالعا بتارم

 دشأ اونما نيذلاو هللا بحك مهنوبحي ادادنا هللا نود نم دحتي



جا باكيا نأ قيؤملا ني اننا مدلل < هل انج
 .لرغا هيف هللا تا

 ىلاغتب نأ عوسملا افإو ١ 4 هلل ابح د شا اونما نيذلاو ف | نلاع

و هللا نيب يوسبف « بتارملا ىلعأ ىلإ مهبح ىف
 ىلعأ يف هقلح ىب

 ةعرلاو ىلعألا تملا يقضي ةلاوثاب هدحو هللا ىح يه ىتلا ةبترم

 ةارس انلعلا هبهرلاو العلا

 . هيناحيس هتاذل هل ىح وه هلتشمامو هفلاح هبرل دنعلا بجو

 مهل هللا بحل رظ امها , هللا يان هكدتحو
ح مل ولو مهناردل 2

 ىحلا ههب

1 1 1 

 مل بيسزحا اميل

 ىرقلا نإف . هيظعتلاو ةبحملا نم اهنود امع ةدابعلا برانما 37

 يتادلا ريغو يتاذلا بحلاو ٠ يتاذلا ريغو يىتاذلا مبظعتلا سد مساس

 الا هدبعتام 8 : ىلاعت هلوق يف هريغ ةدابعب هللا ىلإ برقت مر
 ههمظعن ام وأ هلل مهبحن ام اولوقي مل . 4 ىفلز هللا ىلا انومرقين

 - كلذل ًالهأ اوناكو - مهميظعت وأ مهتبحم هللا ىلإ اوبرقت ولو هلل

 ايلعلا هبحملا مهتبحمب هللا ىلإ اوبرقت نكلو , ةقيقح ىبرق كلذ ناكل

 ىه كلتو . ىلعألا معنم اب صاخ كلذو . ىلعألا ميظعتلا مهميظعتو

 هنأل كرش هسفن يف اذهو ؛ ةبحم قلطم الو ميظعت قلطم ال ةداسعلا

 وف انجل [نض هو رص ارو هلعو هللا قنوت اميف هقلخب هلل ةاواسم

 رفك هبحك هبحو ميظعتلا يف هريغب قحلا ةاواسم ن :أل . ريبدتلاو قلخلاو

 . زئاجب ال رفكب هللا ىلإ اوبرقت دقف . حيرسح



 . ابابرأ مهوذختاف . هقلخ ضعبل قحلا ةمعن اوبسن موق لص دقو

 ؛ هولحتساف مارحلا مهل اولحأ نكلو مهودبع امو 4 هللا نود نم
 . هَلْ ىفلطفملا نع .اج امك . هرمزحق لالالا مهيلع اومرحو

 دقتعي سمك كلدو ٠ كرشم وهف قولحملا هه ولالا فضو رمو

 هيلا بس 1 ماقمرأو ضرعو لول وذ دس د ,ىلاصنو كراس هسف

 رولوملا 7 ريل ل راع“

 وأ دامج نم امإ . مسج دوحوم لك نأ نوهقفب "ل سبدلا زيحتيو
 يذلاو . ليلدلا اهدري ةلطاب ماهوأ كلتو . كلذ ريع ىلإ ا

 دم لح نع ودنا نأ هقيفععي لسرلا تن اعرب بلدنا ترم رع

 .:تثداوح' هيياشع نع

 نم أمنص دبعي نم نيبو ٠ هدبعي امسح ليختي نم نيب قرف الو

 لهاح مسجملا نأ يف قحلا لهأ نيب فالخ الو . ندعم وأ بشح وأ رجح
 , ءاوتساو لوزنو ءيجم نم هنأش زع قحلل بسن امو . هب رقاك هبرب

 يه امنإو . اهءاوتسا الو اهتيجم الو . داسجألا لوزن سيل هنأ يهدبف

 ىلإ ىوتسا مث ١ : ىلاعت لاق . لاثمألاو هبشلا نع هزنملاب قيلت رومأ
 . * ناخد ىهو ءامسلا

 تاومّسلا َقَّلَخ يذلا هللا مكبر نا 7 . ىلاعتو كرابت لاقو

 بس ال



 نأ حضاوسف ٠ 4 شرعلا ىلع ىوتسا مش مايا ةئس ىف ضرالاو

 رهف « من 7 ىنعم رظناو . ضرألاو تاومسلا قلخ دعب ناك ءاوتسالا

 . قلخلا نم وه ام هبشب نأ نع هزنم يهلإ لعف

 ةرارذلاو ةريهلا ب«. يلرأ معلا فيلزأ ةيياذقا نحلا تاقضر

 . ناكمو نام . دحت نأ نع اهرنم قلذملا لبق سان كلذ لكو , ناسلزأ

 هزيم هئاحيس ةنأل نامزلا نع درج ىحلل بسب اذا لففلا نأ امكو

 كنديرتالو بسلاملي هللا ديرب » يلام ءهلرصق  نامرلا نع
 ياستملا يف ناشلا وه امك ٠ لابقسالا "لو لافتات دنعت 74 ربعلا

 هللا ناكو + كلذكو . ةيدبأ ةيلزأ ةقلطم ةدارإ يىهف ,ىب مر بيست :ذأ

 . لزي ملو ناك . نامزب ديقتي ال . 4 اريدق ءىَس ست ىع

 هدارو مكيلع هافطصا هّللا نإ ١ : تولاط ىف ىلاعت لاق دقو

 تفيضأ اذإو . ةدحاو ةملك ةطسبلاف . 4 مسسحلاو ملعلا ىف ةطس

 تنيضا !ةاويو ةئسلاو:نضزفلاو لوطلاب نيناخت :ةقانيسك كراك ويشن

 رايعملاب ساقت الف هبساني امب تناك ينامسج ريغ ىنعم وه يدلا ملعلل
 نامل

 اهزنم نوكي نأ بجو قحلل بسن امف . ثداوحلا يف اذه ناك اذإو

 . ةسدقملا ةيلعلا تاذلا نأش كلذ نأل . ثداوحلاب هبش لك نع

 , ةيفرظلا نع درجت هنأش زع ئرابلل بسن اذإ فرظلا كلذكو

 ام هانعم ناكو . اهب قيلت الو , ةيفرظلا نع ةهزنم لجو رع هتاذ نأل
 ب



 . هبشلاو لثملا نع هزنملا قحلا بساني

 ةبسن درحمم © ءامسلا ىف نم مسسمأع# ىلاعب هلوقف
 ( عم ) ؛( ىلع ١ كلذكو ةبفرظلا اهم بلار ىحلل * ىف )

2 
 لوزتو ماسحألاب قئاللا لامتالاب نوكت امنإ هديحمو مسجلا لورتو

 اثاو . ماسحألا نم لورغملا لورتلا نوكذ نأ ليختست مسج سل نم
 تيد تلاع تالا نأ امك لكما :لاقتبالا نعت ةرتم فلا نير وه

 لثملا ىع

 نم هولع ٠ هتناها هذعبو ٠ هتمارك هبرق 0 ةيريشقلا ةلايسرنا وفور

 - هلقت ال - لقوت ريغ نم . « لقنت ريغ نم هئيجمو . لقوت ريغ

 . لماح هلمحي

 + نلاعت هلوق ىف ديلا نأ قف مهنيم كالخ ال ةسلا لهآ نا كك
 قاسلا كلذكو . ةمولعملا ةحراجلا ريغ يه . * مهيِدْيأ قوف هسلا دي >
 اهفرعن يتلا قاسلاو اهفرعن يتلا ديلا ريغ يهف . كلذ وحنو عبصألاو
 ريغ هؤاوتساو هئيجمو هلوزن : لوقن نا بجيف . اهفرعن ىتلا عبصألاو
 . اهئاوتساو اهئيجمو - داسحألا يف فورعملا لوزنلا

 . لض دقف ينامسجلا ءاوتسالاو ءيجملاو لوزنلا قحلل تبشأ نمو
 ماسجألا تافص نع هزنملا يهلإلا ءيجملاو لوزنلاب قحلا لهأ نمآ دقو
 نم لاقتنالاب ينامسجل ١ ءيجملاو لوزنلاب اورفكو ٠ ثودحلا تامسو

 . ناكم ىلإ ناكم



 نورعملا ءاوتسالاب اورفكو ؛ شرعلا ىلع يهلإلا ءاوتسالاب اونماو

 .ارتسالا اما ٠ فيكم ماسجألا نم فورعملا ء اوتسالا نأل ١ ماسجألا نم

 ا أذ ايبلقن ناك يتلا هحصعصلا هفلسلا هقيرطلا ,ىه هدهو

 نحلل دقسحلا ثتبلاب وهو ٠ فيلتتلا ىلا 1م رحسما نس ا

 1 ىح لوهل ( لوقت اهلدف تليحدكو ' نيرسقملا م ا سع + رس

 يلا ليوحللب يىلاقنو كراش ىحلل هايس عسا وسهلا هسسست“ اد ركل و

 رهاض وافل دغر هدنع

 نوح ال رأ» ةيسسملا هلع روف امإدوحوملا راف اهبعسر

 الإ موقلا كئلوأ عسي الف . امهنم دحاو نم دبالو . زوجت الو ةيمسجلا

 . روما هثالث نم رما

 :ةنيسللا دنافينفلا ارك "انا

 . هنع اهوفني وأ *

 . كشلا فقوم اوفقي وا *

 هاا



 مهبرب اوكرشأ نيذلا نيلانملا نم لكلاف هل اهتبثأ نم نيبو هئاحبس

 . دودحملا ثداحلا هفسعب هوفصو ثمح ىلاعتو كرابت

 نيف هرم روس لامن ارق و ارهره كدا ملا: لع يلع قذلاز

 مسجلا دح هلمشنف يلك دارقأ نم أذرق هباحبس دحألا نوكي نأ ةوجولا

 اودع نولاطلا لودي انه افيو ةناحيب . :تافؤولحملا نوعي نأ

 بك

 هزاول عيمح هلابخ نم طقسأ ةسسحلا ىع هريم ىحلا نان رما رمو

 لالضلا نم ةبقب هناميإ يف لاز امف لعفب مل صو ةمسعا

 : هريغ ءيلش نكي ملو هللا ناك

 ::ئلاعت لاق «٠ نكي مل نا دعب تااح قولخم قحلا ئرس اه لكز
 0 ءىشي لك قلاخ هللا *

 لك ثيحف يضاملا يف ثداوحلا ةلسلس دادتما لمعلا روحت امهمو

 آمدقت ٠ اهنم درف لك ىلعو اهعومجم يف . اعيمج اهيلع اهدحوم

 . نامزلا نع ًاهزنم ًايتاذ

 هنع هللا يضر نيصح نب نارمع ثيدح نم هنن هنع حص دقو

 هن هعم ءيش الو هللا ناك () . هريغ ءيش نكي ملو هللا ناك 2

 . ناسلاو نيحيحصلا تاياور هذهو . « هلبق ءيش نكي ملو هللا ناك »

- ١١ 



 يمرت نأ دبالف ؛ هيف تدحتا ىنعملاب تيور اذإ تاياورلا نإ ثيحو

 ملو » ةياورو ٠ اهظافلأ تفلتخا نإو ؛ هبلع رودتو دحاو ا

 ىرخألا تاناورلل قباطم امهدحأ , نيهحو لمتحت , هلبق ءيىش نكب

 مولا دتكا ايهلاغ حصي الف هلبق نو5ب 'ل هعم ' يش نكب 5 اذا هناف

 , ةاحيحصلا تاياورلل ءدقلاغم رخآلا

 ا ل

 لمتمملا ديبان حسب الو ؛ آشبأ نيهجولا لستح ةداورلا هذه نإق
 . .دقت امك ةحيحصلا تاياورلا عم ىفانثت 'ل اهنا ىلع . لمتحملاب

 ىلع حيرصلاب مكحي امنإو . اهل قباطملا هجولا ىلع اهلسمح بجيف

 . لمثحملا

 . ءيش لك لبق هللا ناك 00 هدنسم يف دمحأ مامإلا ةياورو

 دق و ا مرت و ل نم نيس ل دخا لح ا نو

 عبعم هنأ ىلع ليلدلا ماقأو , ةيملعلا لوصألا فلاخ دقف ٠ تاياورلا
 نم حوجرم هحوب نوذخأي نيذلا غيزلا باحصأ كلسم كلسو . ىوهلل
 ىذلاو . لامتحا الو هيف ماهبإ ال يذلا صنلا نوكرتيو ٠ لمتحم صن
 1 حوجرملا لامتحإلا يفنيو دارملا ندعي

 لقت ىذلا ىباحصلا ريغ ثيدحلل ردصم كانه نكي مل اذإ اذهو

 لإ لمدحب ال جيرص رخآ ردصم ثيدحللو فيكف ٠ تاياورلا هذه هنع

 . ادحاو أاهجو
ْ 

 اا ع



 سرح !( ةريغ ءيش الو هللا ناك ) هنع هللا يضر ةديرب ةياور ىفق

 همهوت ام عفريو دارملا نيعي اذهو . ةبينش يبا نياو مكاحلاو نابح نبا

 ًامدقم ثيدحلا ثحب نم دنع كلذ يف ددرت الو ٠ نوعدتبملاو نوئطخملا

 عبتيو ثيدحلاب بعلي ملو . ىوهلا ىلع ثأ2 ىفطصملا هب ءاح ام
 هللا لأستو ىوهلا نم هللاب ذوعن . عبرصلا مكسملا كرتيو هياشعملا

 هدانا موقكلا

 00 موطقملا ضالا وهو د يهين تانناولا نو ىف حصضاولاو

 نأ : ارومأ 4 دثيدح نم أرسهف دق مهملات | ىلاعت هلل! ناوضر ةباحصلا

 ءءيش لك لبق ناك ى ملاعنو كرابت :ةنارددم تت لك قلاح هراحبس هللا

 ام يىباحص يأ نع دري ملو ١ هعم ءىش "الو ناكو ؛ هريخ + ىش نُحب ملو

 ع يعمل ىو مهمهفو ؛ هوجولا نم هجو يأب ًاحيرص كلذ ىقاتي

 مهو هولقعو هوعوو احافنك هلم فيرشلا هلوق ارعمس دتو . .ههريش ىلع

 1: عورا
 اسست لا

 . نورقلا ريخ نم حلاصلا فلسلا ناك اذه ىلعو

 لبق انير ناك نيآ هللا لوسرايب تلق لاك ىليقعلا نئلزر بأ نغو
 ءاوه هقوف أمو ءاوه هتحت ام ءامع يف ناك م : لاق ا خلخلا كعيا

 لاق : لاقو نسح دنسب يذمرتلا هاور ٠ 0») ءاملا ىلع هشرع قلخو

 يدمرتلاب كبسحو : ءىش ةعم سبل ىأ ءامعلا + ديوي لاق دسحأ

 . ةجح نوراه نب ديزي هخحيشو ؛ ةنسلا لها مامإ لبنح نب دمحأ مامإلاو

 من



 اذه يفو . ( كلذ دعب شرعلا قلخ مث ) دمحأ مامإلا ةياور ىفو

 ةردقلاو , ناقولخم ءاملاو شرعلاف ( ءاملا ىلع هشرع ناكو ) 0206

 . دحاو نأ يف ءاوهلاو ءاملاو شرعلا قلخل ةحلاص

 النو ليغ سلا ميطارلا خحلا انيدنانان ف دقو

 تلاسلا نود اني انو اهنمع ملابعلا ثفلعلا نيود اوين

 ل مقل 5ر1 وخلا وفن واو ىيقيبلاللا

 ءاح امم انماو . لح و زم هللا دارم ىلع هلا رع . رع ام دسا دقو

 ىلع- 9 . اهسن ةييسملا نعوزملا قيلت ىدلاوهو.ا +2 نونترما نع

 ماهوألاو تاروصملا و تاءادخا دارم

 هللاو . كلاه وهف ةيلعلا تاذلل روصت نم . كلابب رضح ام ركو

 ند فتالخب

 . ئطاخلا بهذملا ةيلعلا تاذلا روصت يف بهذي نا نانهتل نسحو
 هل سيل يذلا هزنملا هنأب هملع عم . قولخملا ىلع قلاخلا سسقب تيح
 ليقع

 نأ ريسبلا نمو . ءالقعلا رطف يف تباث وهو بيرق قحلا نا ىلع
 نمّوم لك نإف ةلطابلا ماهوألاو تالايخلا حرطيو هل نمؤملا هبتني
 : ناوكألا سئاشو نامزلاو ا لا نفوي ناميإلا حيحص

 نامز الو ناك هنأش زع هنأو ٠ اهدوجو ىلع ناس هناحبس هدوحو ناو 0

 ا



 ىلع لازي ال ناوكألاو ناكملاو نامزلا قلخ دعب هناحبس هاب ماكو

 . ناوكألاو ناكملاو نامزلا نع اهزنم لدبتي ملو ريغتي مل ؛ ناك هيلع ام

 تاقولخملا قلخ لبق دوجولاب هتأش رع قحلا دارفنا نأ كل مدقت دقو

 لوسر باحصأ ةديقع وه ينامزو يناكمو تاهجو ةنمزأو ا نم

 امو ؛يناهربلا لقعلا هتبشب يذلا وهو ٠ حلاصلا فلسلا رئاسو 8 هللا
 . هبلا تفتلب الف لقن 'لو لقع نم هل دس 'ل لحد 53

 نديشا انو * + ىنااعك لاذ هند قالا وللا يلح تييااما

 نيلضملا دختم تذك امو مهسفنأ قلخ الو ضارألاو تاومسلا قلخ

 دافع او اجب ا ارو يدنالا ينل ١١ اكل ودع تقلا 4ع
 . ريدق ءيش لك ىلع هللاو ٠ هتاحبس 2

 كتد ارانب ناك ساحل همكم ىف تيتفاز 131 تاتا 11 كو

 ناميالا ىف : كايلع ةجحلا ةماقإل فكي . رغصم لثم ةصاخلا كتكلمم ىف

 امنإ) ِ ناكمإلا ملاوع يف هناحبس قلطملا لامكلاب درفتملا ةدارإ ذوقنب

 هديب يذلا ناح بسس نوكيق نك هَل لوققي نأ انيش دارا أاأذإ هرمأ

 . 4 نوعجرُت هيلإو ءيش لك توكلم

 : ردقلاو مالكلاو ةيدحألا

 هلعفو هتافصو هتاذ يف - هتيدحأ يف كراشي ال هناحبس دحألا وه

 هنم عسوأ وه ام كردي ال دودحملا ناك اذإو , هريغ ههنك ملعي ال -
 4 راصبألا هك ردت ال ١ : ىلاعت لاق ؟ دودحملا ريغ كردي فيكف .ًادح
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 منع حصو ٠ « ةرظاناهبر ىلإ اهلل دي 50

 نيمسجلل ةيضتقملا ةيؤرلا ريغ يهو ؛ هب طبحي ال نكلو هارب نأ حصين

 سحرلا ىلع قح هلوسر لوقو قح هللا لوقف ناب انما دقو : ثودحلا وأ

 كناحبس . فييكت الو هببشت "ل لحو زع سدقألا هلامكب قلب ىذلا

 ::كيلض اان يستا "0 فدينلا رلتج نلت | انك كنا

 فلسلا بهدد هنف هةيفوسلا ةداسلا بهذمو ؛ ىح لهو زع همالكو

 ثداوحلا عم كرتشي ثداح هنأ معز نمو ٠ نولخم ريع هيدق هنأ ملاصلا

 نارقل 3 تحل وعلا هنتشو ٠ فلسلا بهذل فلاشي لاص ربع تودخشا ,ىش

 نأ ١ ةتباث - - داود يبأ ن ال 2

 او دا ويبلاع .ثدحم مهبر نم ركذ نم

 تاذلل ةبسنلاب ثدحم هنأ 0 نمو ٠ مهئابا 6-5 ا 00

 ل ا ا سانأ لوق

 موي ىلإ نئاك وه ام لك بتك ملقلا نأ حيحصلا يف تبغي ملا
 ؟ ةمايعلا

 هذه لبق ًابوتكم ء ايبنألاو ىسوم هب هللا بطاخيس ام نكي ملفأ
 ىف روهظلا ءلاع يف ًادوجوم ن د ل 1 ا 16 ١ نوب ل ةيناستالا ةأشنلا

 ب 1



 , نوطبلا يف هللا الإ هملعي ال يذلا بيغلا يف كلذ لبق ناكو . حونلا
 . هلل ههنك ملع انملسو

 نولطبي ال مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ناميا هيف مهناميإف ردقلا امأ

 نم ةيمالسإلا ةمألا تعمحأ دقو ٠ قح فشكتلاف ؛ هقلح ىلع هللا ةجح
 هطورشب - فيلكتلا طقس ملو كلذ ىلع هنسلا لهأو ةلزنعمو ةبربح
 نع نوجراخلا ةمحابإلا نودحلملا الا هرهظملا ةعيرشلا يف هفورعملا
 . يلزألا ملعلل اهنمباطم يف كش ال هردقلاو هدارالاو ردقلاو مالسألا

 فالخ ناك اذا, . هسحلا دن فيلكلاو هسلفلا هظطاسالا يد يفاش الو

 بصني اثإو . هسفن فيلختلا لءاستن مل اهفئاوط مسحت ةسمالسالا همألا
 نم نإف . لاب يذب سمل !ذإ هتقيقح ىف تالخلاف ؛ ىفلكدلا ببس ىلع

 قيلكشلا ناو« تلكفادتا كفيشن نقين قيلكتلا نس قع تك

 اه عع ناك ا تيه ل5: ناحبألا كلذ لدغ يي اع

 فاق

 هب نمأ نم نأ كش الف . فيلكتلا ىلع تعمجأ دق ةمألا نا ثيحو

 قيفوتلا رس يطاحإلا ملعلا ىلإ درنو . عيمجلا دنع جان وهف هببس لهجو
 نركين ا نكملا نيم دنا ءاقلكلا رب نذل ةلزر دع اننلط نعت ان نع
 نم هجوب انسفنأ ىلع ةجحلا انمقأ هيلع انعلطا اذا ام قئاقحلا نم كاه
 . تاليحتسملا زيح ىف كلذ لعجي ال هيزنلا لقعلاو . ةنكمملا هوحولا

 . !١ ميلع ملع يذ لك قوفو

 فيطللا دبع نب ظفاحلا دمحم ديسلا دشرملا فراعلا انخيشل هللاب نوفراعلا قحلا لهأ ١

 يرصملا يناجتلا

 - ةآا/



 ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا
 درت مل ةيشرعلا ةيقوفلاو

 الو فيبكت ربش نم هللا دارم ىلع هللا نع ءاح امبو . هللا, اس١

 هذه 4 ريسجبلا عيمسلا وهو ءىش هلئمك نسل 7 لطعت 'لو لشن

 ةدراولا صوسملا هب هحاول نأ احب يدلا وه ادهو . .فلسلا هديفع ىه

 نع سعب كلا وانس اوامر اكوريطلا ةعبلا زتاقكلا قف

 : ظفل هاوهو هادو ةدايهدخ ابو ةذس نم رديت كلدتن عارتلالا وعد

 .( شرعلا وع رفتسم هد ناو

 دل ىلا ةلوينارقلا يف هربوا ار كس يكس ديت عا

 اصاخ سيل ءاوتسالا ظفلو . ءاوتسالا ظفل درو ىاو هحبحصلا

 4 ءامسلا ىلإ ىوتسأ مُث 7 : هلوقك هريغ يق هرو ىلل شرعلا

 وه ام اهنم ةددعتتم ناعم لمتحي ( شرعلا قوف هللا نأب ١ وقل د
 ميسجتلا كلذب دارأ نإ هنأل . حيحص ناميإ وه ام اهنمو حيرص رفك

 فصوت ىتلا تاثداحلاو تاقولخملا ةيقوفب هيبشتلاو ةيناكملا هطاحإلاو

 ؛ يسركلا ىلع وأ يسركلا قوف تسلج : لئاقلا لوقب امك ةيقوفلاب

 ميسجتلا ديفت يتلا ةيقوفلا هذه شرعلا ةيقوفب لئاقلا دارا نإف

 هيلع لدي امك حيرص رفك وهف ةينامزلاو ةيناكملا ةبسنلاو هيبشتلاو

 مم١ -



 4 ريصَبلا عيِمّسلا وهو ع يش هلثمكس يل 7 :هلوق نم ميركلا نارق
 هل نكي ْملو دوي ملو دلي مل دمّصلا هللا دحا هللا وه لق ) : هلوقو
 هلوؤي امك ولعلاو ماقملاو ةبترلا ةيقوفلا هدهب دارأ نإو * دحا اومك
 ”ءىش هلثمك سيل 7 هلالح لح هللا ءاعم هفئال ةيقوف دارا وا ضعبلا

 انك طن الر لست لو هييطن بع ن4 رييكبلا عملا وهو
 هاو يذلا عمحسصلا نامالا هنأ يف كش 'لد ٠ رالف هل وفن

 هتأب نمحرلا فسو نأ لماجلاو مهن هللا يسر علاصلا فلسلا

 ةنسلا ىف وأ نارفلا يف طفللا ادهب دراو رمل هنوك مها شرعلا ووش |

 ءاج امث الإ ىلاعتو هئاحبس هللا فسو عسي "لو اهيلع قفشلا ةحيجصلا

 . طابنتسإلاب الو داهتجالاب ال تباثلا عيحصن صد هع

 ؛ ةددعتم تالامتحا يطعي هنإف دري مل هنأ عم فصرولا اده : 5

 اذإ نايإلا لامتحا اهنمو . ميسجتلا هب دارأ اذإ رفكلا لمتح' : هنمد

 . دراولا ىنعملا هب دارأ

 هلمحن نأ انيلع بجوي دحوم نمرم نم فصولا اذه رودح نكلو

 لك يف دوجوم هللا ) : ظفل هلثمو ؛ عيحصلا يناميإلا هانعم ىلع

 نكل ةددعتملا تالامتحالا سفن يطعي اضيأ هنوك عم وهف ( ناكم

 ىلإ هيناعم برقأ ىلع هلمح انيلع بجوي دحوم نمؤم نم هرودصح

 مكحلا ىلإ عرستيو ردابي نمب فيكف . نيملسملاب نظلل ًانيسحت ديحوتلا

 اذهب ملكتملا نأ يف اندنع كش الو مالسإلا نع جارخإلاو رفكلاب
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 ١ ميتنسلا ىلع ظفللا اذه دري نيذلا نيملسملا ءاوع نم هريغو ءالكلا

 هلمتحي دف يذلا يكرشلا موهفم او ىرفكلا ىنعملا دبا مهروصن ىف عفن

 ةسعملاب لوقب نم هروصتي يذلا ماعلا ىنعملا هنم دوصقملا لب . طمللا

 ديباتلاو رسفنلاو ظفحلا ملعلا ةبعم ىهو ههلالا

 1 رارهتسالاب ءاوتسالا

 يو اعمار اوزشاوشلا موقت دعس توست ثلا يقبل

 : موضوملا نا سك أ هداسر نود ضصقبلا ويش هرذ نيا همك حت

 ءاج اب ناميالا٠ ميلستلا وه لقعلا فدوم اماو . رسوب رفعل هيف لخدت
 + تقدنلا ههنا زاك رعود وفك اشنلا يفتت تع نك وب

 ليظعت الو هيبشت ريغ نم هللا داق اع لل ا رع ديعع 06 فيحان قسطا

 5 ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل ” نيكل بحل لو

 عنم ىلع نوملسملا عمجأ : - ىلاعت هللا همحر - نيمرحلا ءما نق

 وأ لقعب عطق ىلإ اهيف لصوتي ال لحو زع هلل اهيف دهتجم ةفص ريدقن

 مب اهكرت وأ اهصيصخت عصي رهاوظلا نأ ىلع نوققحملا عمجأو . عمس

 فيك هب عطقب ال امب كرتي امو . ةسيقألاو داحآلا رابخأ نم هب عطقي ال

 نبا ىلع درلا ىف ليقصلا فيسلا ىلع قيلعتلا رظنأ ) . ؟ هب عطقب

 ا .:(08:ض ىكبسلل ليقز

 هلوق ىف لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نسبا ىلإ بسن امو

5 0000 
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 هب ًالتما دقو شرعلا ىلع رقتسا . 4 شرعل ندع "ا ْ رعلا ىنع ىوتسا 7 | ىلاخ
 دعص و

 ةياور نم كلذف . كلذ ولا اهون قئالخلا هدنع توساو

 0-00 00 0 حلاص ىب
 ع ا اها

 ا ا ل يع وكلا روهظو

 ىل لاق : يبلكل |لاق لاف نايم. يني تدب ناطقلا ديهت نب ىنحت
 لاق . لاف ىبلحلا نع نانفس سس 5 تلك ل ع يم زك مد اسس وبا

 هللا ىصر ساس نضا لما ياعمي يس لك رثقنا مسن بك وسأ سل

 ةورب رثذ يدهس

 مامالا لاقو .٠ يشب سسيل يبلكلا : سعم نب ىبحب لاشو

 : هعبلا هشب ا دح نحب 8

 خيا نع ةحيعس ليو اقألا هاذه لق نوكت نا زوجي فرك و كلك

 يضع ةةيواسما#»
 سل درعا .٠

 فذح عم تافصلاو ءامسألا ) اهتفرعم ىلإ ةجاحلا ةدش عم تابثألا

 .( 2١٠ - 4١6 ص اراصتخا ريسب

 هباتك يف ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ مامإلا ليلجلا يعباتلا لاق

 نأ نيغ نم ىورخسا شرفلا نلف نتاعع هللا وأن قت ( ةيصولا)

 نم شرعلا ريغو شرعلا ظفاح وهو ؛ هيلع رارقتساو ةجاح هل نوكي
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 ربكألا هقفلا عم ةعوبطم اهخرشو ةيصولا ) . ها . جايعحإ

 . ( [1١؟ ص] عم اهريغو ةئابالاو

9 

 ؛ تادلا لفل ةدايزو ءاوتسالا

 لذنل ةداسز نرد امجسألا كفي يذ دراولاب مارنلالا بحب كلذك

 نا : لدسلاو باتكلا ن للد سطب لوشن مهسصعب انعسس دفق ( هتازب )

 ( شرعلا ىلع يوتسا ) نم الداب ؛ يكرعلا نوف هنادب ىوتسا ىلاعت هللا

 ند ا 1 طقلو ٠ ءاهاح لوس نأ هللا نو , مر رارعلا « رافشسس تضاشلا

 كليعلا يدعلملا عقبشملا انزو وفني مانت قرم كاع

 داعتبالا ينعم 9 ةيسيجلا دعاقاو مسبح ندع در ةحر اسما ىفش ىلعم

 ءامسألا يف كلذب حرص امك . كلذ نع هللا ىلاعن . ةفاسماب

03 

 قرط ضعب يف الإ ًاعوفرم دري ملف ( شرعلا قوف ) ظفل امأو ق5 م4 ١
 نب هللا دبع هدئس يفو ٠ ديحوتلا يف هدنم نبا ةياور نم لاعوألا تيدج

 رظنا ) . سايعلا نع ًالضف فنحألا كردي ملو . لاحلا لوهجم ةريمع
 . ( 47 ص يكبسلل ليقصلا فيسلا ىلع قيلعتلا

 ضرعلا اذه نمو - ّ مالك لعب - يبهذلا مامإلل ولعلا باتك رصتخم
 ديا ب نفق رع ركوب ىلا( قنايرطادت اذيأ1 قم ن ' 00 :.ساخثالا نتاه ' | نيبت

5 



 ذئنيح امهقالطإف نيعباتلا دهع يف الو . مهيلع هللا نارضر ةباحصلا

 . ثدحم

 لوقلا هعابتأو مهجلا عدتبا امل نكلو نبعباتلا دهع ىف الو : تلق
 ةمئألا ءالؤه ظفلتي نأ ناسبلا ةرورس ىصنقا ؛ ناكم لك يف هللا ىأب
 1 ١8 سد هأ . مهنم دحا ةركذدت و نود ا ساي ظفلب مالعألا

 يملا هدرا نديسوا :. ليل وذو ؟نلكلا ١ يازيشقلا نلف

 مهري امي ظفلتلا وه ٠ هلل دمحلاو هلغ لفو رفكلاب هلع مكح ىدذلا

 ىتسم : اولاقف ناكم يف لولحلاو ىلاعب هللا وع يف مسسحنلاو هسشتلا

 ريغ بيرق . يشب هلئوأت« مهجلا لبطعت اوعقدف هفلخ رع ساو هن سن
 ىتح يناتسجسلا ءارك نب دمحم ميسجت نم طفللا ثلح رم دلع

 باقلالا نم اوعاش ام هيلإ نوفيضي ىلاعت هللا ىلع ءايلوا مههبك ورهص

 لعف امك اوضوفو اوهزن وأ اوتكس مهتيل الأ ,ديحوتلا ىلع صرح
 . فللا

 يغبني ال : ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ ليلجلا يعباتلا ءامإلا لاق

 فصو مب هفصي نكلو هتاذ نم ءيشب ىلاعت هللا يف قطني نأ دحأل

 44 ص ليلدلا حاضيإ ) . ًائيش هيأرب هيف لوقي الو . هسفن هب هناحبس

 نا 0

 لعج نمف كلذ تبث اذإ : ةعامج نب نيدلا ردب مامإلا خيشلا لاق

 , هتاذب ىوتسا : لاقو , نيثدحملا تافص نم مهفي ام هقح يف ءاوتسالا

 لالخ



 ىف تبثت مل يتلا ةدايزلا هذهب عدتبا دقف , هقينح نرش“ قا

 : لاقف نيرخأتملا ضعب دازو ٠ مهب ىدتقملا ةمئألا نم دحأ نع الوّدلا

 يوتا كابالا هنأو ؛ هألم ام هشرع ىلع هنأو ؛ تاذلا هتسامم ءاوتسالا

 دوجو هناكمو . ناكم نود ناكمب صتخس : رخآ لاقو ؛ اهملعب ةناهن

 معصوم يسركلاو ؛ شرفلل سافل ا ىلع هتاذ

 هملعو . نشرعلا ىلع ةناذب وه لوقب لب رامع نب ىبحي لاقو . هيمذدق

 ا هناذن ١ كلوف ىنهت لوق هلقن دقي يسغدلا لاف وى لك طبخي

 ا 11/8 ا: يفدلا ولعلا نادك رنا 1 ٠ فتصك نم

 الو لوح الو . ةمسجملا شعب مالك نم بامط بايكلا ده وقو

 هادا ةزق

 ده لادم قمشيلا ني انا ءفريتدمح ا ومحال ع. كلك

 . ىلاعت يرابلل ةهجلاب لوقي ال ناك هنأ همع لوقسملا نام . تاركنملا
 هللا يضر فلسلا ضعب لوق وهو . ةملسم ةفص ءاوتسالا : ىوقي ناكو

 فيك شرعلا ىلع ىوتسا : لاقف . ءاوتسالا نع دمحأ لتسو . مهنع
 هيلا هدنسي لالخلا هركذ ؛ فصاو اهغلبي ةفص الو دح الب ءاش امكو ءاش
 . ( ٠١8 ليلدلا حاضيإ (هأ) ) . همالك نم

 : ةيقوفلاو شرعلا

 الو ءاونسالا ةفص ىف دراولاب ديقتلاو صنلاب مازتلالا بجي كلذك

 ا



 ءافتكالا بجي كلذكو ؛ طابنتسا وأ داهتجاب اهيلع ةدايزلا مصي
 ال ام . حيحص ريغ رخآ صن نم ةدايز نود صنلا يف درو امب ديقتلاو

 دش يه علا دئاقعلا نع ًالضف ٠ مارحلاو لالحلا نم ماكحألا هب تبثت
 ثيداحأب بابلا اذه يف ارومأ تبثي نمب فيكف ٠ ةبتر مظعأو ًارطخ
 ىف شرعلا ىلع ةيقوفلا ) ظفل ديزي نمسك ءاملعلا نيب اهيف فلتخم

 ( شرعلا قرف ) لفل نأ عم .شرعلا قوق هذأب لوقيف , ( ءاوتسالا ةفص
 يف هدنم نبا ةباور نم لاعوألا ثبدح قرط ضعب يف '/إ ًاعوفرم دري مل

 لويجم ىضشو ةريمع نب دللا ءامق ةدذلس يف نأ مدل دعب ' ديشحوتلا

 . سابعلا نع الف فنحلا كردي ملو 3 لاخلا

 : دئاقعلا ىف فيعضلا نود حيحصلا ثيدحلا ىلع دامتعالا

 لهأ دتع زوجي : ( ثيدحلا مولع يف ةمدقم ) يف حالصلا نبا لاق

 نم عوضوملا ىوس ام ةياورو ديناسألا يف لهاستلا مهريغو ثيدحلا

 ون امس انةعش ةاكف مامتها ريغ نم ةفيعضلا ثيداحألا عاونأ

 , امهريغو مارحلاو لالحلا نم ةعيرشلا ماكحأو . ىلاعت هللا تاقص

 بيغرتلا نونف رئاسو ؛ لامعألا لئاضفو صصقلاو ظعاوملاك كلذو

 . دئاقعلاو ماكحألاب هل قلعت ال ام رئاسو . بيهرتلاو

 نب نمحرلا دبع كلذ وحن يف لهاستلا ىلع صيصنتلا هنع انيور نمد

 نبا ةمدقم يف اذك ) . امهنع هللا يضر لبنح نب دمحأو . يدهم
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يو : بيرقتلا يف يوونلا ءامإلا لاق
 ريغد ثيدحلا لها دنع زوج

 لمعلاو نعمل نم عوضروملا ىوس ام ةياورو ٠ ةنئامألا ىف دادس

 لالملاك ماكحالاو ىلاعت هللا تافص ريغ يف هفعض نايب ريغ '

 ىوارلا ببردت يف اذك)٠ ماكحألاو دئاقعلاب قلعتي ال 0 ا

 1 1 را ج بيرقتلا ىلع يطويسلا حرش

 نيداحألا هذه دنع بتكي : يبلكلا يف لبنح نب دمجأ مامالا لاقو

 , اذكه اموق اندرا مارحلاو لالحلا ءاس اذإف , اهوشسنو يزاغملا ىنعي

 مارح لالخلا يف هب جمحب ال ناك اذإف : يقهسلا لاق . هنم 0 ديري

 هيلع اومقن امثإَو ٠ ىلاعتو هئاحبس هللا تافص ىف هب تحي ال نأ ىلوأق

 . مهيماسأ هسيلدتو سانلا ءافعض نع مث باتكلا لهأ نع هتياور ىف

 . ( 2١8 ص تافصلاو ءامسألا يف اذك )
 هنأ ىوعدب ًارومأ سانلا ىلع ركني مهضعب ىرن اننأ بيجعلا نمو

 نا عم اهيلع دامتعالا الو اهب لمعلا زوجي الف. ثيدح اهين حصي مل

 لمعلاب ىمسي اميف لهاستلا نم مون هيف ءاملعللو . عساو بابلا اذه

 ؛ لوصألا ملع يف ةررقملا ةفورعملا دعاوقلا بسح فيعضلا ثيدحلاب
 باوبأ يف فيعضلا ثيدحلاب لمعلل ركنملا اذه نأ ىربكلا ةبيصملاو
 اذه ؛ ءاملعلا هيف صخر يذلا بيهرتلاو بيغرتلاو بقانملاو لئاضفلا

 ثيداحأب دئاقعلا باوبأ يف لدتسي هارن هيف صخرملا رمألا اذهل ركنملا
 . هيف ماكتملا لاعوألا ثيدحب مهلالدتساك ٠ اهيف ملكتمو ةفيعض

 ت1



  000١فيعضلا ثيدحلاب ا ,

 ل لإ

 لالحلا يف انيور اذإ هنع هللا يصر لبسح نب دمحأ مامإلا لاق

 . انلهاست اهوحنو لئاصفلا يف اسور اذإو . انددش مارحلاو

 ىعح اهبف لفات نأ لميس نئاقرلا تنواعألا" دنع ةياوز ىفو

 د هد ' . وس ء ىجب

 نع اننور اذا : هنع هللا يصر ىدهم سس نمحرلا دمع ماعلا نى

 يف اندقتناو ديناسألا يف انددش ماكحألاو مارحلاو للحلا ىه ع ىبسل

 ملو ًالالح مرحي مل درو اذإ ربخلا : يربنعلا ايركز وبأ ءامإلا لاقو

 هنع ضمغأ بيهرتو بيغرت يف ناكو أمكح بجوي ملو امارح للحي

 . ( "6 ص . يونكللا مامالل ةلضافلا ةبوجألا ١ . هتاور يف لهستو

 ءاهقفلاو ءاملعلا لاق :( راكذألا ) هباتك يف يوونلا لاقو

 بيهرتلاو بيغرتلاو لئاضفلا يف لمعلا بحتسيو زوجي : مهريغو

 مارحلاو لالحلاك ماكحألا امأو , ًاعوضوم نكي مل ام فيعضلا ثيدحلاب

 ثيدحلاب الإ اهيف لمعي الف . كلذ ريغو قالطلاو حاكنلاو عيبلاو
 .هأ « نسحلا وأ حيحصلا

 ب ا ا"ا/ك



 وضوملا ريغ امأ :( هتيفلأ حرش ) يف يقارعلا ظفاحلا لاقو

 , ناك اذإ هفعض نايب ريغ نم هتياورو هدانسإ يف لهاستلا اوررجف
 0 بيغرتلا يف ١ دئاقعلاو ماكحألا ريغ

 قعرشلا ءاكحألا يف ناك اذإ امأو : ظوكتو لامغألا لئاضفو

 زوجي امو ىلاعت هللا تافصك دئاقعلا يل وأ اههربغو مارحلاو لالخلا

 , كلذ يف لهاستلا اورب ملف كلذ وحنو هبلع ليحتسي امو

 نب دمحأو يدهم نب نسحرلا دبع ةسنألا نع كلذ ىلع صن نممو

 ةمدقم ) يف يدع نبا دقع دقو ١ مهربغو كرابملا نب هللا دبعو لبئح

 ؟ هبا ادا ع ةفلذبل ايات ةكيانكلا ١ يىتن يسطشار ( لئفاكلا

 ا ما

 : ءاوتسالا نع كلام مامإلا لوق ىف مهم قيقحخ

 ميظعلا هباتك يف يقهيبلا ركب وبا ظفاحلامامإلا ل قن دقو

 فقوم نيبت ةددعتم ًاصوصن ( ١٠١ ص ) « تافصلاو ءامسألا »
 ةعامجلاو ةنسلا لهأ مامإ وه كلامو ؛ ءاوتسالا ةلأسم نم كلام مامإلا
 . ثيدحلا يف نينمؤملا ريماو ةتيدملا ملاعو

 لجر لخدف سنأ نب كلام دنع انك : لاق بهو نبا هاور ام اهتمف
 فيك « ىوّتْسا شرعلا سلع نمحرلا) هللا دبع ابأاي : لاقف
 هسأر عفر مث . ءاضحرلا هتذخأو ؛ كلام قرطأف : لاق ؛ هؤاوتسا
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 . فيك لاقي الو . هسفن فصو امك ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا : لاقف

 : لاق ٠ هرجرخأ ؛ ةعدب بحاص ءوس لحجر تنأو . عوفرم هنع فيكو

 .لحرلاجرخأف

 ءاجف سنأ نب كلام دنع انك : لاق ىبحت نب ىنحبي ةاور ام اهتمو

 نيكف 4 قاوتسا'شرعلا نلع نمحرلا ) +:هللا دبع ياا: لاقف لخر

 ءاوتسالا : لاق مث ءاسحرلا هالع ىع كلام ىرطأف لاق ؟ ىوتسا

 هيع لاؤسلاو ٠ بحاو هل نامالاو ' لوقعم رت فكلاو .: لوهجم رس

 اننا كلذ يد يورو 5 رح نأ عاين رمأف | انعدمت ا كارأ امو 0 هعدب

 .امهتع هللا ير سنأ نب كلام ذاتسأ نمحرلا دبع يبأ نب ةعسر نع

 هاور ام نعأو :( 55 نع هليل ) يف يردبعلا شفاحلار_اق

 امهنأ نمحرلا دبع نب ةعيبرو اهنع هللا يضر ةملس مأ نع ين كلاللا

 : امهلوقي امهدارمف لوقعم ريغ فيكلاو لوهجم ريغ ءاوتسالا هلاث

 . ىئاكلاللا دنع ةياور ليلدب ٠ نآرقلا يف هدورو مولعم هنأ لوهجم ريغ

 امب كلام دارم اذهو . نآرقلا يف روكذم يأ ( روكذم ءاوتسالا ١ : يهو

 2 ةنسلألا ىلع عئاذو عئاش وه امك مولعم ءاوتسالا هنع تبشي ملو ىور ْ

 ام امأو , نآرقلا يف روكذم هنأ وهو هانلق ام هدارم ناكل تبث ولو

 تبشي مل اذهف ةلوهجم ةيفيكلاو مولعم ءاوتسالا : لاق هنأ هنع ىوري

 . هب دادتعا الف ةياور ةمئثألا نم هريغ الو كلام نع

 ا #84



 : تافصلا ىف فلسلا لاوقأ نم ةلمح

 يناثلا ةفينح يبا مامإلا ذيملت يئابيشلا نسحلا نب دمحم لاق

 ىلع برغلا ىلإ قرشلا نم مهلك ءاهقفلا قفتا : ىلاعت هللا امهمحر

 ىللا فسقو ام 0 لاقو ١ كسمشل "لو ريسفت 00 ينم تافصلاب نامالا

 . ( ةئسلا حرش ) ىف يئاكلاللا هركذ , هريسفت هذءارقف ةضفت'ةب زلات

 ؛ لاق نس :اينألا ىسسوت لب 1 نب قاحسإ نو ك0 يفقهيبلا ركذو

 كسلا هانا ىلاعلو كراين هللا بأن و ام لوقي ه 4 مسد سا نافع املا بودي

 , ةيسرافلاب الو ةيبرعلاب ةرسفب نأ لف نسل ويلا 00000

 رحلود لو زدلاو ةيؤرلا ثيدح نع ىلاعت هللا همحر دمحأ ماماب ل

 ( هد || - تن ا ىنعم الو فيك الو اهي ىدصتو اننا نصوم ناق كل 4غ
27 

 وج 31

 2و ؛ىل أل

 ىلاعت هللا همحر سنأ نب كلام دنع انك : بهو ني كلملا ديع لاق
 شرعلا ىلع نمحرلا #7 هللا دبع ابأاي : لاقف لجر هيلع لخدف
 مث ءاضحرلا هتذخأو كلام قرطأف : لاق ؟ هؤاوتسا فيك 4 ىوتسا
 فصو امك . « ىوتتسا شرعلا ىلع نمحرلا# : لاقف هسأر عفر
 بحاص ءوس لجر تناو . عوفرم 1 هنع فيكو , فيك لاقي الو , هسفن

 2 هوجرخا 6 ةعدب

 ءاوتسالا : هيت نو وجي قيراتو ىلا كل هلل حر 1 لالا
 ةعدب هنع لاؤسلاو بجاو هب ناميإلاو لوقعم ريغ فيكلاو لوهج ريغ

3 
 ١ ع



 . جرخأف هب رمأف , ًاعدتبم الإ كارأ امو

 لاقف ىلاعت هللا امهمحر كلام ذاتسأ يأرلا ةعيبر نع كلذ يورو

 كرابت هللا لوق نع يأرلا ةعيبر لئس : ملسم نب حلاص نب هللا دبع
 : لاق ؟ ىوتسا فيك « ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا # : ىلاعتو
 ناميإلا كيلعو يلع بحجيو , لوقعُم ريم ءاوتسالاو لوهجم فيكلا
 . ءل5 كلذي

 ةخسن هذه : لاق ظفاحلا هللا دبع نب دمحم انريخأ : يفهيبلا لاق

 يف بويأ نب قاحسإ نب دمحأ ركب وبأ سلا ”لمأ يذلا باتكلا

 نيبد . ةيزخ نب قاحسا نب دمحم نيب ىرج اميف ًةنسلا لعأ بشهذم

 الي + ف عشا شريعلا ىلع ننوه رق 1“ انيق 41و اف طئادتسا

 لدي ةقيرطلا هذه ىلعو . ةريثك اذه يف فلسلا نع راثآلاو . فيك

 نيسحلاو لبنح نب دمحأ بهذ اهيلإو ٠ ىلاعت هللا همحر ىعئاشلا بهدم

 . خلإ .. يباطخلا ناميلس وبأ نيرخأتملا نمو ٠. يلجيلا لضفلا ني

 . نولوقي ةنسلا لهأ : ( ةئسلا حرش ) يف يوغبلا مامإلا لاقو

 لجرلا ىلع بجي , فيك الب ؛ ىلاعت هلل ةفص شرعلا ىلع ءاوتسالا

 كلام مامإلا ربخ ركذو ؛ لجو زع هللا ىلإ هيف ملعلا لكيو . دي ناميإلا

 . ىلاعت هللا همحر

 : لاقف لوزنلا ثيدح يف ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ مامإلا لئس

 ليلدلا حاضيإ 405 ص تافصلاو ءامسألا يف اذك ) فيك الي لزني

 01000 هه

 بما د



 ليوأتلا ةحص ىلع لبلد مظعأ

 نا لبوأتلا ةحسص ىلع هجح ريكا ره اعيجتم انيدح ان هو

 لطانلا لطبأ وه قالطإلاب اذكه لطاب لموأنلا نأب لوقب نم لوق
 نيف الملا هلو دنا نيرا يه نا ناخيرو هدهنلا نسكللال ند

 ا 01-97

 نأغ ثيح هدسفنب

 : لوقيف . يندعت ملف تضرم .٠ مدأ نبااي : لحو رع هللا لوقي ه

 يدبع نأ تملع امأ : لوقيف ؟ نيملاعلا بر تنأو كدوعأ فيك برني
 . هدنع ينتدجول هّتدع ول كنأ تملع امأ . هدعت ملف ضرم تالف

 فيكو بر يأ : لوقيف . ينقست ملف كتيقستس | مدا نباي © لوميم

 يدبع نأ تملع امأ : ىلاعتو كرابت لوقيف ؟ نيملاعلا بر تناو كيكشا

 كلذ تدجول هتيقس ول كنأ تملع امأ ؟ هقست ملف كاقستسا أنالق

 ٠ ينمعطت ملف كتمعطتسا مدآ نبااي لجو زع لوقيو : لاق ؟ يدنع

 تملع امأ لوقيف ؟ نيملاعلا بر تنأو كمعطأ فيكو بر يأ : لوقيف
 تدجول هتمعطأ ول كنأ امأ ؟ همعطت ملف كمعطتسا ًأنالف يدبع نأ

 بابحلا نب ديز ةياور يفو ٠ بيشألا ثيدح ظفل « يدنع كلذ
 هجرخأ ٠ ُتيدحلا يقاب يف لاق هانعمبو « يدنع كلذ تدحول هتدعولف »

 مج



 كلذ نأ هيفو ؛ دامح نع دسأ نب زهب ثيدح نم حيحصلا يف ملسم
 . ةمايقلا موي هلوقي

 لكشأ ام دبعلا اذه راسفتساو : يقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق

 ىلع فقي ىتح . ملعب نم ملعي ال نم لاؤس ةحابإ ىلع ليلد هيلع
 ىلع ليلد هيفو  هتفرعم ىلإ لوصولا نكمأ اذإ ظافلألا نم لكشملا

 قلطأ هنإف ٠ مهاظ هبلع لدي ام رب هب دارملاو ًاقلطم درب دق ظفللا نأ

 , هتايلرا أ نم يلو هب دارملاو دسلل ىلع ماهطتسالاو ء اقستسالاو ضرما

 هللا نوبراحب نيذلا ءارج امنإ 7 : لهو رع هللا لاق امك وهو

 . *« هلوسرو هللا نوذؤي نيذلانإ # : هلوقو * هلوُسرو

 كلذ عيمجب دارملاو 4« مكرصْني هللا اورصنت نإ ١ : هلوقو

 يباوثو يتمحر تدجو يأ 4 هدنع ينتدجول آل : هلرقو . هؤايلوأ

 < هباسح هاقوف هدنع هللا دجوو # : لحو زع هلوق هلثمو ء هدنع

 . ( 700 / ١ تافصلاو ءامسألا ) ها هباقعو هباسح دجو يأ

 با ةا“#



 ليوأتلاو ةبمبت نبا
 اا ىلسلا :انيعفأ محبتي يذلا هيمبت نبا خبيشلا لقت فو

 1ك هرالكراب فلسلا ىع راحملاو ليوأتلا لاطبا يف

 كلذ نمو هرهاظ نع ظفللا

 هل

 . هقلُح نم هبرقو هللا ةيعم

 ةمتا نم ةمألا فلس ىلإ هبسنو عبارلا بهذملا وه ادحاو بهدم هس

 نا: هشفنت ةيسبتا نبا لوقي امك ةابعلاو:ملعلا توتعو كفن رح ةيدلا
 ا م م

 نونئاب مهو هقلخ نم نئاب هقرع: ىلع هناو هتاومس قرش افك دنت نا

 مهل امن الاو هتايينا عمو هملعب ًامومع دابعلا عم ًاَضيأ وشر هم

 . ( 9١ / ه يواتفلا عومجم ) ةيافكلاو ديياتلاو

 ىلا هدسمأف داع امومع فلسلا ىلإ ليوأتلا اذه دنسأ نأ دعبو
 ردع انأ مامإلا لأس قاحسإ نب لبثح نإ : لاق بهذملا خيش دمحأ مامإلا
 ءهملع ٠ لاقف « اوناكامنيأمهعم وهالإ 0 ىلاعت هلوق نع هللا

 . ئيش لكب طيحم ةداهشلاو بيغلا ملاع

 اده يف رسلاو , امهرهاظ نع نافورصم انه برقلاو ةبعملا اظفل نإ
 د ع



 . ةيسحلا ةسامملا يفن وه فرصلا

 همسي مل نأو يزاجملا لبوأتلاب رقم ةيميت نبا نأ : لوقلا ةرفصو
 د انس ةثربتو ةديقعلا ةم'اللس نع مافدلل هلنسو هنم ذدطتا هنأو أ ار اي

 نعاطملا نم ريزعلا هللا باتك

 اهنم . لاونملا اذه ىلع ىرحلأ ةيعرش ًاصوصت ةسسنت نبا للح دقو

 3 ) سانلا نم وياك نللسأ نهنإ بلر ١ : مالسلا هءالع ليثخلا ليف

 كلهحأ م: 2 هلوقو 3 4 بيبتت ربع مهوذارامو ِ 8 ىل اعد هاوشو

 : يلا و ةيهذلا «تارمخألا ءاسلا كلهاو ب ةراقيدلاوهعرتلا سانلا

 بيبتحلا ةدايزو لالضإلا دانسإ نأ ىلع اهللح صوصنلا هذه لك

 ريرحلاو بهذلاو رانيدلاو مهردلاو مانصألا ىلإ ءاسنلاو سادلا كالعإو

 زع هللا وهف ىقيقحلا لعافلا امأ بابسأ تاروكذملا هذه نأ اهيف ىعور

 او

 : ليوأتلاو ميقلا نبا

 هبابو ىربكلا هتزيكرو هتدعاقو ليوأتلا ساسأ وه زاجملا نأ ملعا

 . مظعألا

 هنكل ( ةلسرملا قعاوصلا ) هباتك يف ميقلا نبا خيشلا هركنأ دقو

 هخيش نأش كلذ يف هنأشو هبتك نم ةددعتم عضاوم يف هب ّرقأو هدمتعا

 ب "م



 رم ةفلتخم عضاوم يف احيرصتو اليوأت زاجملاب رقأ يذلا ةيميت نبا

 . هتافلؤم

 انراعتم ابهذم : زاجملا يف نيبهذم ميقلا نبال نأ اذه نيتعشو

 . رارقإلا وه روهشم ريغ ًابهذمو , راكناإلا وه ًاروهشم

 ,ىالظ نع ظفالا فرس هنأل لبوأتلا نيع وه اندنع زاجملاب رارقالاو

 ليوا هو يراها هانا نم سس أل

 ءانإلا رارقإ ىلع انعلدأ تناكو ؛ ينعطملا ممظعلا دبع روتكدلا لاق

 هاضترا مث فلسلا ضعب نع اهلقن ةيزاجم تاليوأت : لوألا

 : ةيلازق ضوبصت' ىف هل انهذع

 . هسفن دنع نم ًافانئتسا وه اهفنأتسا ةيزاجم تاليوأت : يناثلا

 يف هلامعأو هب اضرلا عم همالك رح يف زاجملا دورو : ثلاشلا

 ثيدحلا نم مهفقاومو مالعألا ةمئألا نع عافدلل ةليسو زاجملا نم ذختا

 الف مبقلا نبا مامإلا امأ : زاجيإ يف هلك اذه مدقت دقو فيرشلا يوبنلا
 امهيلإ قرطني ال نايفاضإ : ناليلد هدنع زاجملاب رارقإلا بهذم م
 : امهو ' كش

 ل ما



 ريغ هبتك يف تدرو هضيفتسم ةيزاجم تالدوانك : لرألا

 قعاوصلا

 نيليلدلا نيذه يف وهو همالك رح يف أاحبرسص راخملا درو ؛ يناثلا

 امهتع هللا يضر ةسست ىبا مامإلا هحبش نم احهل رثكاو عام لوطأ

 ثيدحلا سدب ساسألا اره“ لعو

 : ةيزاحلا تاليواتلا

 ًاريثك انعجرأو هيقلا نبا ةمالعلا دنع هيزاجملا تالبوألا عيش

 , زاجملا اونا عيمج ىلع ةعروم اهاندجوف ةيغالبلا اهلوصأ ىل' هص

 : هلم راكم

 . يلقعلا زاجملا ليبق نم ةيزاجم تاليوأت

 . لسرملا يوغللا زاجملا ليبق نم ةيزاجم تاليوأتو

 . !١ ىراعتسالا يوغللا زاجملا ليبق نم ةيزاجم تاليوأتو

 روتكدلل "6 ص رارقإلاو راكنإلا نيب هذيمالتو ةيميت نبا مامإلا دنع زاحملا )١(
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 تافصلبل فلسلا ريسفت

 ىلع نمحرلا 7 : ىلاعت هللا لوق نع يأرلا ةعببر لئس دقو
 ءارتسالاو لوقعم ريغ فبكلا ؛ لاق ١ يىرتسا تدك 4 قوتنا شرغلا

 6 وب انربخأ ؛ هلك كلذ نامل كبلعو يلع بجو . لوهجم ريغ
 : لوشي رازبلا يباح ايأ انلظقبملا ديرب نب لمحم ينوبحأ زذماملا هللا

 يراوجلا سا نا ديحأ تعمس | لوشي ارح نبأ سابع أ نأ تقدم

 ءب ىلاعت هللا فصو ام لك : لوقي ةئييع نب نايقس تمدمس : لوقي

 . هيلع توكسلاو هتوالت هريسفتق هبات ىف هسفن

 ام نوعبتيف # : ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىبطرقلا مامألا لاق

 سابعلا وبأ انخيش لاق . © هليوأت ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت

 الط ةرتصر هرعس نأ ولكي هل هنايفعلاا ارتفع » ىلاعتةللا يكتب
 ةطمارقلاو ةقدانزلا هتلعف امك ماوعلا لالضإو نارقلا يف كيكشتلل

 هتلعف امك هباشتملا رهاوظ داقتعال ًابلط وأ . نآرقلا يف نونعاطلا.
 ىتح ةسسلخلا هرهاظ امم ةنسلاو باتكلا يف ام اوعمج نيذلا ةمسجملا

 نىعو هجو تاذ ةروصم ةروصو مسجم مسج ىلاعت يرابلا نا اردقتعا

 ههح ىلع هوعبتي وأ , كلذ نع هللا ىلاعت ٠ عبصإر لجرو بنجو دبو

 رمغ ىلع رثكأ نيح غيبص لعف امك وأ ؛ اهيناعم حاضيإو اهليوأت ءادبإ
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 : ماسقأ ةعبرأ هذهف . لاؤسلا هيف

 ريغ نم لعقلا مهيف هللا مكح نأو . مهرفك يف كش ال : لوألا
 ::هباتعشا

 دابع نيبو مهنسب قرف ال ذا . مهرسفكس لوملا ححصلا : يناثلا
 نمي لعفب امك اولتق الاو ٠ أرباب نإف نوني انسينسي" و روصلاو ماسصألا

 دترا

 زاوح يف فالخلا ىلع ءانب كلذ راوح يف ارفلسحا : ثلاقلا

 مهعطق عم اهليوأتل شرعتلا كرت فلسلا هدم نأب فرع قو هليوت

 ىلا ههخعب بهذو . تءاح امك اهورمأ نرلوقسف ؛ اهرهارظ هلاحتس د

 ريغ نم هيلع ناسللا يف هلمح حصي ام ىلع اهلمحو يو دوب

 هنع هللا يضر رمع هلعف امك . غلابلا بيدأتلا هيف مكحلا : عيارلا
 .( ١ 16-5 / 4 يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا رضنا ! ةيبعب

 هلوق نع ىلاعت هللا همحر يلازغلا دماح ايأ يرشخمزلا لأس

 . 4 ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا * : ىلاعت
 ةينبأ وأ ةيفيكب كسفن فرعت نأ لاحتسا اذإ : هلوقب هباجأف

 نع سدقم وهو فيك وأ نيأب ةيبوبرلا فصت نأ كتيدوبعب قيلي فيكف
 : لوقي لعج مث . فيكلاو نيالا

 ل مويا



 لوقأ ام ينع بف 3

 هنود : : :

 5 كابا / 0 /
 و 0 انلرعك ال تزأ

 , رر تافصع يردت و ؟ل

 اهرهرح يف مورلا كنم نبأ

 اهرب لع سافنألا اذكو

 هاوس ديلا ا ولا

 ييعسلا هلا ارعع تيد اد دق

00 0 1 2 

 ىري فيك ما برلا يكحي فيك

 هل فيك اونياالوبن

 هل قوف اال قتوفلاقةوفوه

 نم تافصو اآتاذ لح

 لوطي حرش اذف موللا رصق

 لوحفلا قانعأ - هللاو - تبرض

 لوصولا فيك الو تنأ نم يردن

 لرقعلا اهايافخ يف تراح كيف

 لوجت فيك ىرتف اهارن له

 لوزت كلع ىتم ينردت الو أل

 لوهجاي يل لقف موثلا بلع

 لربت فيك مأ كنم يرجي فيك

 لوزنلا قيك ىوتسا فيك لقت ال

 لوضق الإ اذ سيل يىرمعلف

 لوحي فيكلاو فيكلا بر وهو

 اري ال يحاوسلا لك يف وهو
 م

 الفت امع هردق ىلا 71



 ةبضل الا ةيعملا

 لكب نوئمؤي مهنأ ؛ مهنع هللا يضر موقلا دئاقع نابب يف مدقت
 هجولا ىلع ال . فييكت ربغ نم هسفن ىلإ لحو رع قحلا :ام

 تانك تارذلا نم انس نال هنا وز امتنا تدارشلا وفا فورعلا
 لعن يسب هدلعف الو ١ تاقولخملا تاقضص م 1 ٌ 4 2 7 0100

 . فالخ هيف نيساسملا ننب سبل هلع قفدم رع اذعو ١ قنلحلا

 ةدازإ نبق: نامزلا:قلاخ ىلا ”تبشت انهنأل لابقتسا الو لاخ لق ناهول

 . نامزلاب ةديقم ريغ ةيدبأ ةيلزأ ةقلطم

 كرايت هنأل ةيفرظلا هنم تلاز قحلل بسن اذإ فرظلا كلذكو

 لجو . ناكم الب ةنكمألا لبق ناكف . ةنكمألاو فورظلا قلاخ ىلاعتو

 ىتح لامكل ًادقاف هناحبس نكي ملف ؛ لدبتيو ريغتي نأ نع هناحبس
 امع ةزعلا بر كبر ناحبس 7 لامكلا كلذ تاقولخملا دوجو نم ديفي

 , 8 نوفصي

 لصألاف « ءامسلا ىف نم مثْنِمْأء # : ىلاعت هلوق تعمس اذإف

 تناك ةيفرظلا هيلع زوجي ام ىلإ تبسن اذإ اهنأ ( يف ) ةظفل يف

 تك ا 37



 يع مقرا ارق ها را سر

 نأ تفرع ىتمو ٠ هئاحبس هزنملاب قئاللا ..

 هلوشو 0 0 انبر 7 5 0 1
 ناعز لك نيف هوس ودلا عك د ١ سدقألا 5

 يل تصر لك نع لس يبلا ورق ٠ كدزن وغ 4 كير ءاجو ف ىلاعر

ماسجأ /| ل فورعملا ءايحم او لوزا
 

 ئل ةقورعملا ةيعملا هئاحبس نحلل كيا كي ساما جم

 يبا وفيق يسم اربزرلللا ترا ار عج د دا
 ناكم لك يف لاح هناحبس هنأ نودقتعيو ؛ هرفك ىف نيمنسم ا ءاملع
 وشر نحب لواشما اذه دسجلا يف حورلاو دوعلا ىف ءام لا زولحك

 هزنم ؛ ناك هيلع ام ىلع وهو ؛ ناكم الب ءيش لك لبق ناك هتاحبس

 ولحم دمع ا سحرا ناكم يف لحي نأو ٠ لدبتلاو ريغتلا نع

 لك ىلع هتيقوف اوفصوف . لوقلا اذه نع هوهزني نأ نورخآ دارأو
 اميف اوعقوف ؛ نوكلا نم ةيحان يف هوزيحف ؛ ينامسجلا فصولاب ءيش
 ا لا ري يا
 نم ةيأ يف تدرو ( هتاذب ) لهو . هتاذ نع لصفني هملع لهو . هملعب

 يف هودلق اذاملو , درت مل 5 ؟ ِهتِلَع هللا لوسر ثيدح وأ هللا باتك
 ؟ ديلقت دئاقعلا يف لهو ؟ ةديقعلا

 ا ا



 هوا نيت وونتم ولا أب (رعطتب مل مهنا كل يف. دتمألا
 _- . مهتالايخ نم ةيمسجلا مزاول عيمج تطقسل اهنع هوهزز

 ره شرعلا ىلع تاذلا ةبقوف نأ تضرف نإ كنأ كلذ نايبو
 000 دهاشل اسيف ةفورعملا ةيقوفلا

 0 , ةنسلاو باتكلا يف قحلل ابس نيذللا لوزنلاو ءيجملا
 . ها امل ان قاومللا لوؤتلا و «:نهمللا كلذع

 نوكعف ةفورعملا ةيقرفلا ىلع لازام هنإ لوقت نا امإ لزنو ءاح اذإف
 0 ءاسجألا نم. ٠ يش دجوي ال هنإف ؛ فورعملا لوزتلا تبغن دق

 اذهو .٠ دع دل , تلق كنأكف . هتيقوف ىلع لازب الو ١ نزنيف ءىش

 : لاحم وهو نيدصلا نيب عمجلا وع

 ةيقرفلا هنع تلزأ دق نوكتف فورعملا ىقيقحلا ءىجملا تبشتاو

 علا

 , تحضتفا دقف ةفورعملا ةيقوفلاب تلقو لوزنلاو ءيجملا تلوأ نإف

 . تحضتفا دقف فورعملا ءىجملاب تلقو ةيقوفلا تلوأ نإد

 ؛ ةيقلخلا ةيقوفلا هناحبس هتيقوف نأ نظ نم ضقانتلا مزلي او

 نأ نظر ؛ قلخلا ةيقوف هجوب هبشت ال ىتلا ةيهلإلا ةيقوفلا هنع ىفند

 اذهو « هزنم ا يهلإلا ءيجملا هئاحبسس هنع ىفنو ىقلخلا ءيجملا وه ءيجملا
 دحاو يه ةثالث نيلئاقلا رافكلا ضقانت هبشي يذلا نيبلا لالضلا ره
 : لحنأو تقو يف ةتالث وه دحانا
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 ةقرفلا ىلع سم نيوطصلا اولمح ىتح مهلوقع اهد يذلا ام يردن الو

 زودريو ةسد 00 ملا ءاسجألا يف مهيأ ر نوريغي اوأدب ةدحالملا ىتح ةداملا ىف

 , ىدام فصن ريثألا نأ ش 7 مهضعب ررق دقو . ماسحألا ريع لصأ ىلإ

 هيو ةيداملا ربغ امأ . ةفيكم ةنداملاهيمملاو هةيقوقلاو . ىحملاو
 هحس حملا هفلسلا يه ةدنشو نك اهم ورطتم

 قراشت يتلا هه تملا هفقروفلا ىلع , لو ا مي] ميحم هوم 05

 ع
 ٠ كلذ ناقد ىنلا سموسعتلا ماع و ىولخ

 هيقوف

 ةيآ وه يذلا صضقانتلا نم نوجرخب كلذبو ٠ هريغو ءىجملا كن دكر

 نع هريغ نيد كفني مل ىذلا دحاولا نيدلا وه اننيدو ٠ يحفت فقص

 : تفاهتلاو نجف كنا

 ا وا ةينحتلاو

 ةئداحلا ةطاحإلا امأ 4 طيحُم مهئاَرَو نم هللاو 7 : ىلاعت هلوقو

 هبشت نأ نع ةهزنم ةيهلإلا ةطاحإلاو ؛ مصعملاب راوسلا ةطاحإك يهف

 . ةثداحلا هطاحالا

 ل هك كا د



 1 را ل 0
 و ويويل هنادي 11 0م للا ١ هيرو
 ريا والو 00 مهيف فرصتب يذلا وه ٠ ءاشي نأ الإ

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةرن

 3 - . 1 7 » ٠

 دك امك نوكت ناو 9 ناكم هو تك ٌثسرع ىا 0 نيإ كن اعتركوب

 ا + لعبنا لام أ لالخ 1 ا ا
 قلخي نا لبق انبر ناك نبا 200 لكس هنا يذمرتلا ثيدحو . ناكم و
 ىبا فلاسلا داس لقو ٠ بيش ٠ امعلاو 8 ىلا / امنع 5-5 وا 5 3 ولولا

 : ةكيفيدلا كيداخألا ىف هاج امل قفاوملا وطو ٠ ءاىَُش هدعع سبل

 . نيضيقن الو نيدض نيب عمج يأ كانه سيلف

 لخاد نوكي نأ امإ : نيلاضلا ضعب لوقي نأ بكرملا ليجلا نمو
 ًاعم امهيفن نأ هبر يلع بذاكلا لهاجلا معزيو . هجراخ وأ نوكلا
 تحماف لع لد وشرأ مالا قيم و مدعلاب هل فص

 هناحبس هنع يفنن اننإف ؛ ميسجتلا يف الإ مزلي ال كلذ نإف . لاض

 نع هجورخ هناحبس هئع يفنثو ؛ ينامسجلا لوخدلا نوكلا يف هلوخد

 برقلاو ةيهلإلا ةيقوفلا هناحبس هل تبشنو . ىنامسجلا جورخلا نوكلا

 اهفاصوأ رئاسي ةينامسجلا روصلا نع ةهزنملا ةيهلإلا ةطاحإلاد يهلإل
 نع ةهزنم هتأذ نإف . ةفاسمو ناكشو جازتماو لخادتو داحتاو لولح نم

 . هلك كلذ نع هزنم هفصوف اهمزاولو ةيمسجلا

 د هم



 ررزلا نيقفانملا ضيوفت ال , ًاقدص هل هضوفنو أقح هلل رمألا ملسنو
 1 موقل ا 00 مهو 00 ديلقتلا نومرحي

 ينثولا ميسجتلا ن نوئطببو أروز ضيوفتلا نورهظن نيذلا كئلوأ
 هميطختب ماللاسلا ءاح ىذلا

 نود

 هللا لزنا اه ض1 هوحولا مدعس نع . يش 2 نسم كد يمس هداه هدف

 الو فييكت ال هبطاق حلاسعلا فلسلا ةدسسع ىه هدهو هذزا ءارم ىلع
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 (رنغ ىعرت ةيراج يل تناكو : لاق يملسلا مكحلا نب ةيواعم نعو

 ةاشب بهذ دق بئذلا اذاف ٠ م تاذ تعلطاف ١ ةيتاوجلاو دحأ لبق يل

 ىنكل . نوفسأي انيك طم 1 مدا يشب نم لحر انا أهمنغ نم

 : تلق وا كلذ مظعف 1 دللا نويفو ا 5 2 ئيقكد

 : اهل لاف ٠ اهب هتينأف ٠ اهب يستنا | لاق ؟ اهفدعأ ذأ للا كور

 . هللا لو لا و تلاق [؟ ان ؛ لاق ؛ ءامسلا ىف تلاق * ها

 عضاومو دجاسملا باعك يف كي هاور | هكنمؤم اهناك اهقمعأ - رق

 . ١ ةحابإ نم ناك ام خسنو ةالصلا يف مالكلا ميرحت باب ىف ةالصلا

 نَوك يف باي حاكنلا باتك يف كلام هاأورو : ةاكشملا قارات

 . ةنمؤملا ةرافكلا يف ةبقرلا

 نإ هللا لوسراي : لاقف أ ويس ةمان ءاج هنأ راصنألا نم لجر نعو

 اهل لاقف . اهقتعأف ةنمؤم هذه ىرت تنك نإف ةنمؤم ةبقر ىلغ
 : لاق ء معن : تلاق ؟ هللا الإ هلإ ال نأ نيدهشتأ : هت هللا لوسا
 دعب ثعبلاب نيئمؤت 1 لاق ء معن : تلاق ؟ هللا لرسر ينأ نيدخل

 ؟ ت
 . اهقتعا | : لاق . معن تلاث
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 ( حيحصلا لاجر هلاجرد رمحأ هافز

 د عال



 ا رانا يقل ىلا الجر نأ هنع هللا يضر ةريره ا نعو

 لاق ةئموم ةبقر يلع نإ هللا لوسراب : لاقف ؛ ةيمجعأ ءادوس

 (ةيينمات املا ىلإ ايسارب تراشأف هللا نيأ : هك ةلتلا لوفر

 ىلإ اهعبصأب تراشأف ؟ انأ نم : للإظ هللا لوسر اهل لاقف . ةبابسلا

 , اهقتعأ : لاق . هللا لوسر تنأ يأ , ءامسلا ىلإو هتيم هللا لوسر

 . ( طسوألا يف يئاربطلاو راربلاو دمحأ هاور )

 هاما ىلإ اهسارو تراشألاا كابرون اهل لاك هسقأ "لإ

 . نوقدوم هلاسرو . هللا : تلاقف

 , ( هللا الإ ءلا ال نأ

 ةيقوفلاو ولعلا عم ةهجلاب لوقي نم هب كسق فيرشلا ثيدحلا اه
 ةيقوفلاو َولعلاب نيلئاقلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةماع بهدم قالَخ رهو

 زاجملا لمتحت الو ةيناكملا ةبسنلا تابثإ اهيف ةهجلا نأل . ةبجلل نيفانلا
 : كلوقك يناكملا ولعلا لمتحي هنإف ولعلا امأ , ةيقوفلاو ولعلا فالخي

 كّلت ١ : ىلاعت هلوقك ةبترلا ولع لمتحيو ٠ يسركلا ىلع باتكلا
 لمتحت اهنإف ةيقوفلا امأو ؛ 4 ضْعَب ىلع مهضعب انلضف لسرلا
 قوف باتكلا : كلوقك , هنيعب ميسجتلا يه يتلا ةيناكملا ةيقوفلا

 ماقملا ةعفرو لضفلا ىلع لدت يتلا ةيبترلا ةيقوفلا لمتحيو ؛ يسركلا
 :ةئسلا لهأ روهمجو , 4 ٌمهيِديأ قوق هّللا دي 7 : ىلاعت هلوقك

 سم جر#



 ةيعلاو 0 يقلل ا 1 كرو
 كش الب ثداوحلا تافص نم اعطق يهو ةبناكرإ

 . بير الو كش

 6 نم سيل نيأب هللا نع لاؤسلا نأ ملعاف اذه تملع اذإ

 هب ةقئاللا ةيقوفلاو ًولعلا تابثاو دل ءارتسالا تابثا نإ معث ١ ديحرتلا

 لاؤسلا نكل سلسلا نع درارلا وهو ميركلا نارفلا هد جرف او

 .:نراطلا عيزسلا لاك يفاكنو لباد نضدلا لويضأ نيم تنل نبادعي

 ءارجإلو ناهإلا ةقبقح نع فشكألل ربتعم عصس سايقم وه سبلو
 ٠ تامرحو قوعح نم كلذ ىلع ب ارشل ام همم رو مارس | ماك

 دع ردح ..ةلنيإلا بلح نض شقكلل ربقنلا ععسلا نياق
 هلا ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» : لاق نيح هّتِبَع دمحم 0-

 ىلع مهباسحو مهلاومأو مهءامد ينم اومصع اهولاق !ذإق . هنئاألا
 ىلع هللا همرح ًاقداص هللا الإ هلإ ال لاق نم ه : هلوقيو ء « هلل

 ىطعأ دقف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال : لئاقلا لاق اًذإق « «٠
 يف لخدو نيدلا ةيامحب مصتعاو . هدقتعم نع يفاكلا عيحصلا زايبلا

 . نيصح نست

 نم ًاناذأ عمسي له رظتني ءادعألا براحي نأ لبق هلل اسكر

 ران ضي رادحب سيكلا رويدا مالا , مهلبت

 يغبني هنأ لقي ملو ٠ ديحوتلا ةملكب مهرارقإ دعب هللا ناكم نع مه“

 - هع هب



 امسلا يف هللا نأب كلذ عم وأ كلذ دعب اورقي نأ مهل
 1 هللا نيأ مهلأسن

 زوزللا اذه ربغب عقو لاؤسلا نأ ىرخأ قرط نم تبث هنأ عم اذه

55 : 
 نإ بت , "ل ز

 , ىرخأ ةياور يف هلرفوتا ةةفللا الادلا "ل نأ نيويفما ) ةلوف وعو

 ان را

 وأ اناكم هلل نأ ىلع ثيدحلا اذهب مودع لاا وسلا نإ لعن! ضو

 , لطاب هب لوقلاو . طقاس لولعم ل'لدتسا ةهح ,رف يحتم هناحرس ءذأ

 0 ملا هيزتت دوجو ىلع ةعاسملاو هنمسلا لهأ هملد هسقعفتا رقف

 نيب فالخ الو . داعبألاو لاوطألا نع هزئم هئاحبس وهف , ةيمسجلا
 ارلاق ةيمسجلاب اولاق امدنع ةمسجملا ةيماركلا ىتح كلذ ىف نيملسملا

 ارعيثأ نإ مهنإف , قافن وأ ضقانت اذهو . ءاسح لاك أذ شع ىغ

 ني ايظفل اهيلع فراعتملاو قالطإلا دنع ةفورعملا ايتقيقحب ةيمسجلا

 هنع اوفن نإف ٠ قمعو ضرعو لوط هل ًامسج نوتبثي مهنإف ةغللا لعأ

 ءاملعلا فلتخا نيذلا مه ءالؤهو ؛ ًاضقانت ناك قمعلاو ضرعلاو لوطلا

 فاصو وأ ثيح نم ماسجألاك نوكي نأ اوفن امناو هوفني مل نإو مهرفك 0

 دح هلمشي ماسجألا دارفأ نم ًادرف هرلعج مهنأل يفنلا مهعفني مل ىرخأ

 يققحم نيب فالخ ال نيذلا ءالؤهو . يلك نم أدرف نوكيف مسجلا

 . نوكرشم مهنأل مهرفك يف ءاملعلا

 ههجلا ىلاعتو هئاحبس هيلإ بسن نميف ءاملعلا فلتخا دق كلذكو



 ةيمسجلا عرف ةهجلا تناك املو . ةيتحتلا لباقت يعلا َه ةفورعملا ةبقرنإ
 ماسجأ وأ رخآ مسج ءازإب مسجلا عضو اذإف حوطسس كس وذ ل( 1

 مامأو راسيو نيميو تحتو قوف : تسلا تاهجلا عضولا اذه نع
 نمف . رابتعالاو عضولا ريغتب ريغتت دق ةبرابتعإ تاهيل,
 ةيمسجلا مزتلا نإف ٠ ةيمسجلاب لوقلا همزل هناحبس قحلل 0

 إف ضقانت دقف اهافن نمو ؛ هرفك يف ٠ عما

0 

 يفنب حرص بح هاو نايف اها درا مكمل تأ ةهجلاب لونلا

 . ةيمسملا

 : ةدعاشلا ىلا اعوب وحجر مه وهرشك يف ,ءاملعلا فلتشا نيذلا مه ءالمو

 نقد سبل نأ هيك اص ةهانلا 5 نأ و ابغدع بعدا مزال زد

 عامجإلاب رفاك وهف ءءايشألا كفع هنا هناطتس علت نيدو

 . هل ةهبش ال ثيح

 : كيراحلا ثيدح

 : تلاقف . ؟ هللا نيأ اهلأس هلت هنأ هيف ىذلا ةيراجلا ثيدح اما

 اهقتعأ : لاق : هللا لوسر تنأ : تلاق ؟ انأ نمف : لاق . ءامسلا ين
 قافولا ةملك نإ : ظفاحلا دمحم خيشلا انذييش لاق دقف . ةنمؤم اهنا
 - هللا نيأ نأ افلخو افلس ةنسلا لهأ نم ةبطاق نيملسملا ءاملعال

 هل ىلاعتو كرابت هللا نأ اهانعم سيل - كلذك تدرد 00
 ا ل هدم رد ىلا ناكل نفاس كف لرضلاا7

 - ُماأإ ب



 , ناكملا اهيف امب ناوكألا قلاخ هناحبس هنإف
 نع هلناحبس لحو ؛ ناكم الب ةنك الا لف نكت اع 9 ١ 5 3 1 ١ رم لاب كلة نأ قف

 هيلع ام 0 و ا دوحوو ىباس
 وأ ريغتي نأ

 يق ملا ع نا قحلا نأ دقنعت نم نيرفاكلا نم نأ ثنح

 ةيدلج 0 اها هلإ نوح تنملا لاقو ب ةقرزمت" سيول تكلا

 نبأ : مهدحأ تلأس 0 ؛ ( مهلتجانأ رنا ) سرعلا ىنع ةراوج

 لا الامل دحوفملا ىلع لارا ايفل قل فحسب رق

 . نولاضلا لوقي امع هناحبس . هل دلولا :فتعا وه .رقك ىلع

 ديفي ًالاؤس اهلأسي ناك امنإ هلك لوسرلا نأ نيبلا مصور رمر
 نع لاؤسلا ىنعمب . هللا نيأب لاؤسلا نإ ثيحو . كرشل ىعب هئارح
 نأب مزجت نحنف . كرشلا يفن ناديفي ال . ءامسلا يف باوحلاو ركن
 نيأ ةغللا يف حص نإف . هجولا اذه ىلع هلك هنم ردصي ل لازس ده
 دوصقملا وه كلذ ناك . ناكملا نييعت ال دوبعملا نييعن ىسعم هللا
 له نسم ؟ كوبأ نيأ : هفرعي ال وهو ًالثم هيبأ نع أدني هان نسا

 نقل عرسك را ديري روسي كت

 : ةمايقلا موي ايرون برلا نأ يورد

 .( عجاضملا نع مهبونج ىفاجنل اك نب نا تناك نيزذلا
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 دور وج اسما نع ميدوتح كاححا ترم: نيج

 مهب يهدبو : أوموقو . ودام نع الاون نمل هنأ نقد :

 هنأ درو دقو ؟ دبعت أهلإ مك : انصح لأس هَ

 ,نأس نإ اذه لثمف . ءاسسلا ىف ادحاوو صرألا يف ةتس : لاق
 مر ايما ازرع اعلا كا كرك للان نو
 هياوح لدب ىدلا لاؤسلا امثإو . نمؤم هنأ ىلذ تاوحلاو لاؤسلا لذي الو
 : لوقتف ؟ نيءاايعت نم وا كانو نس اهل نون نو ديحوتلا ىلع

 2 9 ا ٠ فد 0 1 1 0

 هدم ىسح تاكلا لتاقا نأ ترما ل 4 نم لاق دقو ةرنا ! ! 4 ١
 ١

 ناكم هل هللا نإ اولوقي ىتح : 49 لفب ملو . « هللا 21 هلا '* ورع
 يحلو

 مهم ام ىنعمب نوكت دقو . ظفللاب نوكت دق تايورلا .. تبحر

 حيحصلا ىف ناك نإو ) يوقو دراو ظفللا يف هفرصت لامتح د قدا

 عماوح يتوأ يذلا قلخلا حصفأ نأب مزجن نحنف . ديحوتلا ىبعي ينس
 ًالاوسد ةيراحجلا ويسر قرئت يور وهو 2 لاشين مضي الولكلا

 نسحت ال ةيمجعأ ةيراجلا تناك امل نكل ديحوتلا نيعي ال أاهجو هب ديرب
 ع ْ 0 |

 يف ةيراجلا تناعتسا فرعلاو ةغللا يف عئاش ةراشإلا نع لوقلاب ريم 00 ةلا ىبعتلا
 1 : 4 َ هء | هلا اهبارح

 نيعتسي نأ ةراشالاب ملكتملا نأش ناك املو . ةرابعلاب ال ةراشالاب امن

 ب  ما#ث



 7 اموسحمل لدتسي مل ت 1

 درنو . ةددحم هنأ نع ااضف 0 يع ٠ 0 1 ظ

 | بسلب نم مهف د 0 عنو كلذ ع هللا ل ألم ناعم و هريتعل 7 ش آ . مهف .وسو امه مدن تا أ

 مك



 نامزالزتم ةيبوبولاو ةيهولألا ديحوت
 رخآلا نع امهدحأ كقني از

 هيلع مهقاخ هنيبو نولسرملا هب تءاح يدلا دسحوتلا نأ ملعا

 ءطسأ هيلع نهربو .نارقلا هيب وطلو نام | مالسلاو العلا مهبلعو
 قلاخ الو هتاف يف دحا, . هتاد يف دحاو ىلاعب ناب ناسرش
 «, هللا الا هلا ال ١ ةببطلا هملكلا ٠ . وه | ءهدانعلا يحس 20# هاوس

 تانك نتا ل ماي يونا حيتحا دنا اهلك كيوتل هاش نفع

 امأ نملك ا مقلا ديه قنا نع هلك اننا ١ :تاكصل تلا

 هازحأ همدوك تال ةيلعلا هت اهانعمن هنا نال لصوص ارعقز

 اهامح لوح .ءوحجت الف . ةيدام ريغ لوصأ نم الو , ةينقع الو ةبدع
 هل نأ نايبب نآرقلا هنهرب دقو . اهوحنو لاكشألاو تاحاسملاو ريد قملا

 اهفاصتاو تاذلا يف بكرتلاو .؛ دوجولا بوجوو لمكألا ىنغلا هناحبس

 , ىوسلا ىلإ راقتفالاو ريغلا ىلإ ةجاحلا نامزلتسي همزاولو رادقملاب

 هللا ىلاعت ؛ ناكمإلاب فاصتالا نايضتقيو ٠ دوحولا بوجو نايفأنبو
 وهو ؛ رخآلاو لوألا وهو . دوحولا بجاو وهف . ًاريبك ًأولع هلك كلذ نع

 هل يناث ال هناحبس هنأ وهف تافصلا يف دحاو هنأ امأو . ديمحلا ينغلا

 هبترمب ةقئاللا ايلعلا تالامكلا نم همزلتسي امو . دوجولا بوجو يف

 تتبث دق اذإو , ةردقلاو ةدارإلاو , ملعلاو , ةايحلا نم : ىلعألا هدوحد



 هنا ناب 3 ٠ هريغ بر الو هاوس قلاخ ال هنأ مر كا امن ف

 0 نإف . هريغ ةدابعلا قحتسي ال هنأ ًاعطق تينا ناضل

 فرغ ناس زمام - هداجعلا ناتحيسلا يا تاةيخرلالا ليش مو نيروزلا
 يف كارشإ امهدحا يف كارشإلاو ؛ رخالاب لوق امهدحأب لوفلات فو

 ًاقحتسم ري مل . هللا الا ىلاح "لو بر ال هنأ دهسعا نمف , رخالا

 ءانب كلذ ناك هرمغ ةدابعلا ئحسسس "ل هنأ دفعا نمو , وه "لا ةذاعلل

 ناك ةدابعلا يف هى هللا عم كرشأ نمو , ره ل هيا ذا نق

 . هاوس نانلا يق فرقت ال ام اذه , ربغلا اذه ةدنرجرت لدا ل عس

 دجت اذهلو . ادوبعم ذختي نأ لاحتسا هسوبر هل دهسعُت ال رم راف

 يف نوفتكي هلالج لج مهلسرأ نمو مالسلاو ةالصلا مهسع ء اسال
 . رخآلا عضوم امهنم ألك نوعضيو . امهدحأب ديحرتلا ىلا ةوعدل

 وه ةيبويرلا ديحوتب لوقلا نأو . لوقعلا يف امهنيب ءزالتلا ةدش . عتتكا

 + ةحشلاو نارقلا قم تاتمبلا كيلإو «٠ نتكفلابو ةيهرلالا ويعرش ندقا
 مهتيَرُذ مهروهظ نم مدا ىنب نم كبر ذخأ ذاو تاتا

 ؟ .نارتلا ضب دهعلا قي تتناك اذان + فتشت ا ىنع كدعشاو
 هناحبس هلعجو , مكهلإب لقي ملو « مكبرب تسلا : اذكه
 اوُوُقَت نأ 7 : لاق ثيح ةدابعلا يف هب اوكرشأ نم ىلع ةجح
 نم انؤابآ كر شأامنإ اوُنوُقَت وأ .نيلفاغ اذه نعانكانا ةهايقلا موب
 . ةيالا 4 ليف
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 0 . اذه اندهع ىلإ ةباحصلا

 : مالسلا هيلع حون هللا ىبن فقوم

 (ورفكتسسا تْلْقف ١ ؟ نيسنثولا هموقل جون هللا يبب لاق اذا
 1100 ا ءاقاوب 4 كير

 يرحل ند يملا هويت اتازاا| لل نيش 7 نا ع

 . هيدوتعلا يف ديحوتلا ةعبت كارش "لا اذه اهنع ىحمنا !راو

 : مالسلا هيلع ميشاربإ هللا ىبن فقوم

 يذلا يبر : لاق ؟ هبر يف هحاح يذلا كلذل ميهاربإ لاق اذ م

 ا قحلا ىلإ مهيدهيل مهعم االزنت هموقل مالسلا هيلع لاقو ,. تيميو يحب

 + لاق نا ةنهعا رانش ناكر يهلإ : لقي ملو . يبر اذه . يبر اه

 اذه امو . ؛ ضرألاو تاومّسلا رطف يذلل ىهجو تهجو ىنإ:

 . ةيهولألا ديحوت هملس اذإ لقع لك يف مزلتسملا ةيبوبرلا ديحوت الإ

 بر مكبر ْلَب 9 : مانصألا دابعل اضيأ مالسلا هيلع ليلخلا لاقو
 ًابارضإ اذه سيلأ . ةيآلا 4 ْنُهَرَطَف يذلا ضّرألاو تاومسسلا
 هيلع يسحلا ليلدلا ماقأو ؟ مانصألا ةيبوبر نم هودقتعا امل ًايلاطبا
 تناك ول اهنأ اهيدباعل آنايب اهايإ هريسكتب مانصألا زجع ىلع مالسلا
 اهتيبوبر تلطب اذإف , اهسفن نع عفدلا تعاطتسال اودقتعا امك ًابابرا

 سا ا“



 : مالسلا امهيلع نوراهو ىسوم هللا ىبث فقوم

 نر لوسر انأ : نوعرفل مالسلا امهيلع نوراهو ىسوم لاق انو
 اهتركذ ةيهولألاو ةيبوبرلاب قلعت ةرواحم امهندبو هنيب ترح نيملاعلا

 ىسومو نوعوف نع ةباكح ىلاعت هللا لوق يهو لسصصفتلاب تابآلا هذه

 امو ضرألاو تاوصسلا بر لاف . نبملاعلا بر امو نوعرف لاق ]

 برو مكبر لاق نوعمتسن الا هلوح نمل لاق نينكوم مْ ناامهسب

 برلاق .نونجل مكيلا ليسرا يذلا مكلوسو نإ لاك“ 00

 : ةرم نوعرف لاقو . « نولقعت مثْذك نإ امهنيبامو برغملاو نرسل
 . 5 ىلعألا مكب رانأ 7 : ىرخأ لاقو 4 يريغ هلإ نم مكن تمدعام #

 : مالسلا هيلع ىسيع هللا ىبت فكوم

 ينوذدَحُتا ساثلل تلق تْنأأ ١ : ميرم نبا ىسيعل هللا لوقيو
 : ليزنتلا هنع هاكح مالك دعب لوقيف «؟ 4 هّللا نود نم نيهلا يمأو
 ولف 4 كرو ىبر هللا اودبعا نأ هب ينترمأ ام الإ مهل تلقام م
 معز امك ةيهولألا ديحوت مهدنع مزلتسي ال ةيبوبرلا ديحوت ناسك
 تيدأ ام : هل لاقي نأ مالسلا هيلع حيسملا ىلع هجوتل ؛ مهضعب
 دبحوب نايبي كفلكت ملو ؛ ةبهولألا ديحوتب كانلسرأ امنإ اتإف انتلاسر



 لبق دق ىلاعت هللا ىرن انكلو ٠ هي نورت مهتال ةسنويرلا

 | ع هنعو ؟ ةجح نيبأ لوقن ام ىلع كلذ يف نوكي القأ , ةجحلا
 م ىبر هللا نإو 7 : زيزعلا باتكلا نم رخآ عضوم يف مالسلا
 نآرقلا لوقبو ٠ مازلتسالل ةديفملا بيترتلاو عيرفتلا ءافب 4 هودُيعاَف
 ىأ 4 "يو دَحتَأ هللا ريغأ لق وان طع لسرايا اميق
 4 ءىشْلُك بر وهو ابر ىغنأ هللا رْيْغأ لش 7 ىرخأو . ادوبعم

 مزه هنم

 : ربقلا ىش تيملا لاوس

 يرتعملا رتاوتلا دح غلبب داكب ىذلا ربقلا ىف هد كلا نونا

 كرك ناد نق نكمل ةالوكو قكلل اا هيف ورع
 اذهب ديحرتلا يف هنم ايفتكا « يبر هللا » : افيو ه3 كقلا

 . كيجني ال وهو . ةيبوبرلا ديحوت اذه : هل 'لوقي هلو . باوجلا

 مهتم ىفتكاو . < مُكَّبرب تسلأ # : حاورألا هللا بطاخ اه لوأق

 نم : اهروبق ىف ىتوملا لأست ام لوأو « ةيبوبرلا يف هتينادحوب رارغإلاب
 ؟ ككشتم ككشي اذه دعبفأ . مهبر هنأب رارقإلاب مهتم ىفتكاو ؟ كبر

 . ءاشي نم هرونل يدهي هللا نكلو

 : ةلأسملا ىف ينارق ريرقت

 ةيهولألا يف ةينادحولا يفن ىلع ةدسافلا مزاوللا نآرقلا بتر دقو
 ةيبوبرلا يف ةكرشلا مزلتست ةيهولألا ىف ةكرشلا نأ ىلاعت هنم ًائايب

 د م8 حج



 ,:ب رظناف . كيرش هل نوكي نأ هللا ىلاعت ؛ ةلاحم ال نيكرشملا دع
 قلخامد هلإ لك بهذل ان 00 هناحبس لاق

 ,ى هانعمو < نوقصي امع هللا ناحبس « ضعب ىلع ْمهضعب العلو

 نالذ هعم ناك ولو ٠ ًاقلاخو أبر ناكل هلا هعم ناك ول هنأ : ىهنلاة ورا

 ناك نسا الملا تحس !ذ! انا لملدلا نورك اهارإت هلا وهال

 نيمو ١ مانا الا هةنحع: نزكو نأ هللا نانو يلم اخملا نيط ةةلقب

 دينا فنا ولم نا رقلا نا اذه ينفمر» 4 رهو اف دهون هديك

 لاق كلدكو . هيبوبرلا ىف هلاحم 'ل كرش ناك تايغلا وافحرسا ىف

 . بابرا :لقي ملو 4 اندسفل هللا الا ههلاامهسش نك ول 7 ىلاع

 . ًاتابثاو ًايفن ةيهولا#او هسوسرل ءرالتل

 هتصالخو ' دئاقعلا بتك ىف بلطي فيرشلا ناهرسلا امه ريرقتو

 . ًاقلاخو أبر هنوك ىف ًاكيرش ناكل ةيهولألا يف كير هعم راك رش هلا

 دوحو اهنم ءيشل ناك ام لب ؛ ماظن اهل ناك اند ملاوعلا تدسعل ا ' 00

 : هصالخلا

 د .نددزلا وانك نيدت نمر ولع الحا 2 د : :: ل نأ ابلح كل حضتي ادهنو
 ا 1 ا | | ب يف نامزالتم 7 : 20 ١ ١ 0 ش .. + .اىو:العم ةيهولألا ديحوتو هيبوسرلا ديحوس

 0 : ىهدحأ ءافتناو . رخالاب لوق امهدحاب لوقلاد
 3 ةلا ءافتناب هنم لوق ءافتنالا

 لمقتعا نم داقتعا

 ةنهربلاو . رح
 لالدتسا وه امهدحأ ىلع

 يي



 ارءاح ام مالسلاو ةالصلا مهيللع نيلسرملا نأب ل د
 ا يب امر د ايروع دعس ف اوناك سانلا نآل ةيبوبرلا ديحوتم
 0 ع يتلا تاياآلا ضعبب احاجتحا - ةدابعلا ديحوتب

 غيراتب ملعلا اهضحدي ىوعدو ٠ ريرعلا باتكلا صوصن هبذكت لوق

 لع او قال نم ريرعا باتكلا اك ام هثلدحو هميدق نيكرشملا

 ديس ارك خا .ليئارسإ يعي وش يرماسلا نم نوستفملا ءالؤه ؛ سانلا

 ناو >> يعتملا ستوب نور اسجل يمرم 0 وير ع
 ءالسلا هيلع هنم خصب لهف , لجفلا اذه "ل يعن 4 سحرا كن
 نكارشالا ىلع اسبم ةداسعلا ىف مهكارشإ ناش اذإ 8, مالكلا اذه

 0 ميول ىف

 رهلا ضحمل دايقناو ؛ قحلل ةدناعم اذه فالخم وقس ول

 ًارخا اهدنقب لاي ل ةنيفاك ةزهونم هيف وص هتلر ل يل ا ع

 لقا كمتاسلاو ةذليفلا هجلم مار وهو ادن ولان قنا ول
 يذلا نيديحوتلا نيب قرفملا كلذ لوقي امك ناك ولف ( مقتسا مث هللا يبر
 اهمرحو مالسإلا اهنقح , ىصحت ال ءامد هذه هايجف ىلع ًاعانب تلحتسا

 هب ءاج امل ةيدؤم ال ةيفاك ريغ ةيصولا هذه تناكل . هلوسرو هللا
 اولاق نيذلا نإ 9 : ىلاعت لاق كلذك . كلذ نم اهاشاحو . نولسرملا
 باتك نم نيعضوم يف ةرابعلا هذهو . ةبآآلا 4 اوُماقتسا مَن هللا انبر
 بتر دقو . ( فاقحألا ةروسو ةدجسلا مح ) ةروس يف ىلاعت هللا

 نأ نود 4 هللا انِّر 8 : لوق ىلع ةينبملا ةماقتسإلا ىلع اهلك ةداعسلا



 ئيدَح يأبف 7 ؟ لوق نم دحأل هلوسرو هللا دعب لهف . انهلا لوقب

 . ©« نوسموُي هتاياو هللا دْعب
 سركنملا ءوحهو نيلطمملا لاحتناو نيلاغلا فيرحت نم ملسملا رذحبلف

 20 570 سىسملسملا رطهامح لع مسشتلا لا مهل مه نيدلا

 دكلا همئا ههنأب ؛ نيققحملا هلا لهأو سلماعلا : املعلا نم مهرباكأ

 هللا م 007 ٠ نارقلاو ةيسسلل نودنانملاو ' مدع رز رومذداهلاو

 قلبو تاقخملا دل نكسر ةلينالا هعودلا ستعقد ةوعا قلإ

 ىصوأو . اهنيب حيحصلا مالسإلا دحو ىتلا , همألا يل واقشلا رودس

 هبركلا هللا لأستف - ةدحولا كلت ينعأ - اهيلع ةظفاحملاب هده' ءالسإا

 . !'!ميظعلا لضفلا وذ هنإ . ضغابتت الو باحتتو قرعتن

 , فارعلا مالم عبشال نارقلا ناق ره رظنا 1 0 ل١11

 ياا



 5 هللا ىلإ انوبرقبل الإ مهدبعن ام

 ناز يلع شعل اون ل ةتتبي يعلا ضوصتلا نم هللا هزم

 لسوت سم لك ىلع اهنوقبطف دسافلا مهروصتو ئطاخلا مهمهفو دودرملا

 لك ىلعو . ةيدمجملا دمألا هذه نم نيحلاسلاو ءاسلوألاب وأ لَم يبتلا

 ند لك 9 ةنويفملاو ةييحلا مهراثاب وأ مهب كربت نم

 كريتلاو مهب لسوتلاو نحلافلا نيملسملا ةرايز رأ يمغعار : مهمرتحاو

 .١١ ءاسمالل نيك دلملا ةدايعكا مهل ةذامع مهزونف دنع ءاضذلاو عقال د

 يلج كابا اننا لاعب هللا نأ اركر ذهل. زظانلا وع م اوف رع

 هيكارشاو ىلاعت هنود نم ههلا اهداخناو ءادصألل مهنداسع ىدكرتشملا

 . ىفلز هللا ىلإ مهبرقت اهل مهتدابع نأو ةسسوررلا وعد ىف هانا

 هينا مهدات ثيح قيواتول كعاامغا كبح نساووق رش وردك

 ىلإ مهبرقت اهنأ مهلوقو اهب مهلسوت ثيح نم ال . هللا نود رم سيرا
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 نأب دهشي ةيآلا هذه رخآ نأ : يهو , اهنايب نم دبال ةقيقد فههر

 ةدابع نيغوسم مهلوق يف نيقداص اونوكي مل نيكرشملا كنلوأ

 اوناك ول مهنإف ؛ 4 ىفلز هللا ىلإ اًنوبَرقُيل الإ م دنكنام * . ءاصألا
 اودبعي ملف ٠ مانصألا كلت نم مهدنع لجأ هللا ناكل كلذ ىف نقداص

 هللا نإ : ةيالا هذه رخآ يف ةقيقحلا هذه ًاتّيبم ىلاعت لاق . يلع

 ت1



 نمر رعتسلا لاح اى حرر رافكأ بذاك وه نم ىدهيال

 هللا نود نم نوعدي نيذلا اوبّسست الو 7 : ىلاعت هلوقب مهمانصأ بس
 ”هّبر ىلإ منمهلمع ةمأ لكل ائيَر كلذك ملع ريغبأ اودع هللا اوبسِيف

 1 نولمعي اوناك امد مهنِبُّسِف مهُعِجرم

 يبأ نباو ردنملا نباو ربرح نباو دسمح نب دنعو قاررلا دع ىور

 ناك : لاق هنأ هنع هللا يسر هداف اندسس رع عيدشلا وار خاع

 هللا لزنأف . لحو رع هللا رافكلا بسسف رافكلا ماسسنا نوسس روملسملا

 اودعهللا اوبسيفةللا نود نيف وعدت نتدلا اوس 93# راغب

 يهن نينمزملا ىهنت نذإ يهف . ةنالا هده لوزن بنس ادغ © < هع ربعت

 اهدبعي ناك يتلا ةراجحلا يف صقن ةملك اولوفب نأ همدش سرح

 كتلرأ تضع هع يحسم ةيلكلا كلك لوك نال هكر دكت روستو

 ميعبص نم نودقفعي اوناك ىفلا زاجحأالا كلت ىلع ةريغ: .نييترتي

 لثملاب نيملسملا اولباق اوبضغ اذإو ء رضتو عفنت ةهلا اهنا ههبولت
 وهو صئاقنلاب هنومريو . نيملاعلا بر وهو هنودبعي يذلا ههبر نوسسبن

 مهبرقت مهمانصأل مهتدابع نأب نيقداص اوناك ولو ؛ صقن لك نع دزنملا
 نإف ههعقلا نويت نم اماقعلا رينا "اوارهجا ان ىدذ هللا ىلا

 . ةراجحلا كلت نم لقأ مهسوفن يف ىلاعت هللا نأ يف ادج حضوا كلذ

 قلخ نم ْمُهَتلَأَس ْنئَلَو 7 : ىلاعت هلوق يف اضيأ كلذ لقو
 نأ ًافح نودقتعي اوناك ول مهنإف « هللا َنُنوُقَيل ضرألاو تاومسلا

 د



 ,لل مهتدابع تناكل قلخت ال مهمانصا ناو. *دحو قلاخلا ىلا ب

 ,يمارتحا قوف قلاعتادل عيمارتعا لكاالا ىلع ناكل وأب يبو 3

 ةراجملا كلم

 ”ماقتناو مهتراجح ىلع ةريغ لخو زع هل مهمتش مم قفتب اذه لهو

 5 أدبأ قفتب ال هنأ مكاحت تالا نأ: ؟ :ىيلاعتاو هناحس هر ابل

 نيكرشملا كنلوأ دنع لقأ ىلاعت هللا نأ ىلع لدت اهددو اعب 5

 2 هللاولعجو) , ىلاعت ملوق اهم لائسا اهز ا 500 3

 اذهو مهمعرب هال اذه اولاقف انيستا ماعش ماو ثريش ل ار

 ىف هب ناك اهوودتلا لإ لست الف قامت لاك قفار

 ىف لقأ ىلاعت هللا نأ الولف « نومكحيام ءاب قئاكرص را

 يت ىلا عيدرسلا ندهن امتع اهةراعتلا كلتا شع
 اسم ءاس # : هلوقب مهيلع هللا مكح هيلع اوقحتساو . ةيآلا هو

 لعأ # : همالسإ لبق نايفس يبأ لوق ليبقلا اذه نمو . * نومكحي

 يف ولعي نأ لبهب ىمسملا مهمتص يىداني يراخيلا هاور امك . 4 نه

 شيج هشيجو وه بلغيل هرهقيو ضرألاو تارمسللا بر ةدشلا كلت

 كئلوأ هيلع ناك ام رادقم اذه , مهتهلآ بلغي نأ ديري يذلا نيسْزنا
 . نيملاعلا بر هللا عمو ناثوألا كلت عم نوكرشلا

 ؛ كلذك هنومهفي ال سانلا نم ًاريثك نإف : ةفرعملا تح فرعبلد
 ال هل كيرش ال هدحو هللا دبعن امنا اولاق ولف . نونبي ام ديلع نرسن

 تكة دع



 نم اهبرق انداقتعال نكلو ؛ مانصألل ال ىلاعت هلل انتيدوبعو ؛ اعلا
 اهك مك زوا ريغ نم طقف اهدنع هللا ةدابع انلعج مهمعز ىلع هللا

 انءاعدو انتدابع هللا لبقي نأ ايدك رعب وجرت امناو ٠ نقولا 1 رو

 ملل ةصلاخل ةدابعلاو ةلبق اهذطتن امنإ اولاق وأ , ىفلز هسلإ انمرقب نأو هل

 . طقف امرحم مهباكتراب لهلا مهبلإ بسنب امنإو , اوكرشأ امل ىلاعت
 نم ةلبقلا أ برشقلا ىوعد نم ىاقحتسالا اذه اهل اوله مهنإ هي

 ذه ىلعو ؛ مهءاج ناطلس الو ؛ مهاتأ ملع 'لو , هللا نم رمأ ريغ

 ىلاعت هللاب نمؤملا رفكي ال امك ؛ اهدنع ىلاعت هلل مهثدابعي نورعكي 2

 ىرت الأ ٠ ًالفن وأ ًاضرف اهيف ىلص وأ ؛ نيرفاكلا سئانك ىف نذأ ول
 مهتدابعي اوهجوت مهتالص يف ةبعكلا لابقتساب نيملسملا رمأ ةفكترللا

 دعسألا رجحلا ليبقتو . اهل ةدابعلا تسيلو . ةلبق اهوذختاو ؛ هيلإ

 نم ادحأ نأ ولو . هّلط يبنلاب ءادتقاو ٠ ىلاعت هلل ةيدوبع وه امنإ

 نأ تبث دقو . ناثوألا ةدبعك ًاكرشم ناكل امهل ةدابعلا ىون نيسلسملا
 بنش ملزاغ ةضقلاو ةينلا ىلع لامعألا عيمج طانمو ٠ تاينلاب لامعألا

 ادوجس هيلع هتهبج ع يبنلا عضوو دعسألا رجحلا ليبقتل ءانحنالا
 هللا ءايلوأ ىديأ ليبقت يف نيملسملا نأ نوركنملا معزي امك. دل
 رعسألا رححلا ليبقتل ءانحنالا ناكل أدوجس ناك ولو . مهل نودجسي

 , اهنم رارفلا اودارأ يتلا ةطرولا يف نوعقي ذئنيحو ؛ هل ان
 ع 121 يوسص يلد هللا يضر اسحب نيالا ذي ةمأل يا كل
 ىف . هنع هللا يضر ةياحصلا ا تن دنا ناك
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 انرمأ اذكه : هللا دبع هل لاقف ؛ ةكع هللا لوسر نم هعبارقلو لءإ 1 ل. رشم
 لهاب لعفن نا انرما اذكه : لاقو اهلبقو هديب ذخأف | انئاملعب لعفن نإ 1 :: ٠.أ ان مأ اذكه : لاق -ق شاق 1

 نب هللادبع دي ليبقتل هتلغب جرس قوف نم هءاصحنا دعب ملو , نيب نا

 ادوحس سابعلا

 ميظعت نأو ٠ رخآلا مظعتب رمأ امهنم الك نا ىلع لبلد ادهو

 عورشم مهيذدنا لسقنو نيملاملا

 نم ناكو هع ىلاعت هللا يسفر عرار نع دراذ يسا نادم ريق ءاحو

 ىبتلا دب ليقتف انلعاور نم راسن انلغخف : .لافا+ نسسسقلا دبعادف

 اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع ةديسلا نع يذمرتلا باتك ىف ءاحر

 عرقف هاتأف تيبلا يف هلع هللا لوسرو ةنيدملا ةئراح نب ديز ءدق . تلد

 لاقرب ماكر هتعمل اق يرتب ىلع عوورقلا هليل[ دونت تانج

 ةنس نيحلاصلا ليبقت نأ ىلع ًاضيأ ليلد اذهو , نسح ثيدح : يدمرحا

 . نيلسرملا نتس نم هعورشم

  ًارفك هللا يفو هلل مهبح الو , ًاكرش نيبرقملاب هلل لسوتلا سيلو
 مهيبا ىلإ ارءاج مالسلا مهيلع ب ةعب اند دالوأ نأ ىرت اها

 الهف 4 انبوُتذانل رفغتسا ًانابأاي 7 : اولاقو . هللا ىلإ هب نولسرتي
 ما نينمؤم كلذ يف اوناك لهو ؟ ةطساو نودب مهسفنأل اورفغتسا

 الإ مهل رفغتسي نأ هنم اوبلط امو . نوركنملا همعزي امك ؟ نيكرشم

 - ال



 روزا نيماوللا دنع 1 0 دو « ىفلز هللا ىلإ مهبرميل 7 هل ام كل ' ل
 ,لزا نيبو مهنيب دعاست يتلا بونذلا نم مهيلع امو . ةمصوصخلاو
 هين عيبسل ىلاعت هللا لاق كلذكو . مهئاعد ةباحا سبو ههيش لوجو

 فنا وسلا مهنا وسلو ) هللا نم نيبمؤملا وح ىف

 ناوي للا 19 دح ول لوس رلا مهل رفعتساو هللا او رمعساف كو ءاج

 لعب ( يسفتااوملط دامهباولو)» هلوف ىلا رطن اف ١ 4 امج

 ناقشال نودحتسملا مه مهنا ؛ هءاسأإلاو مهتم بيذلا لوستتم وقح دع

 نبندملا يلعل م يبسلا ىلا مهئصمف 1ع مذ 4 لدوءادخح 2

 : لاق مث . هلل مهرامفغتسا ركذ لبق هندل مه وسقخحو هدادد لد مهفلد

 نكمي ال ناك له ؟ كلذ نم ةدئافلا امم * هملا ورعفتسال »

 + تح 4 0 2 ١

 ةدئاقلا ام ٠ 5 اميحر اباوت هللا اودح ول لوسرلا هللا رمفتلاف

 ع يبنلا ىلإ مهئيجم ىفكي ال ناك له ؟ مهل لوسرلا ردعتس رم

 الإ كاذ ام لب ؟ ًاميحر ًاباوت هللا نودجيف مهسفنال هرم غتساو

 لسوتلاو . ةببصم مهتباصأ اذإ هلي يبنلا ىلإ ءاجتلالا ىلا .هدتريل

 . ىفلز هللا ىلإ مهبرقيل نارفغلاب مهل هنم ةعامشلا بلطو هس

 2 هللا لوسر نم رافغتسالا بلط نع دص نم ىلاعت هللا ءدو

 هلالح لح لاقف . نيقفانملا ةمالع ربكأ كاذ نأل مهيلع ةلمحلا ددشد
 مهسووراوول هللا لوُسر كَل رفغتُسي اولاعت مهل لبش اداو َّ

 امو مسدونلا اده دشأ امف ؛ 4 نوربكتسم مهو نودصي مهتيارو

 . نوهقف اوناك ول عبرقتلا ادهرم ل 8 ل

000 



 ” كرب كتالص نإ مهيلع لصو )» : للك هيبنل ىلاعت لاقو
 نلعةللا يقتار . ءاعدلا ةالصلا ىنعمو ٠ مهل ةمحر ىأ , 4 8

 ميلا هللاب موي نم بارععألا نمو )ل : هلوقب بارعألا 55
 انيدإألا لوس رت تابرق قم ام دخّتِيو رخال

 رظنان , 4 ميحر روع هللا نإ هسحر يف هللا مهلح دبس مهل ةيرُك
 نم ءاعدلا مهل بللي فك , نيسؤملاب هتيحرو هللا لضم ىلإ

 ىلاعتو هئاحسم دللاف , هبرق لوسرلا باولسم نأ ال ينو 2 يسنا
 لسرتلا : نولوقب نوركلملا ,الؤهو , ءاعدلا م يبنلا نم ال بلطب

 1 علل هللا ا نيعت لييخ ةرسنلل وداي حام واقول” تيلط روب دشنت حما
 ناك دقو . هعنسو هلي هللا لوسر حبو هللا باتكب مهل 2

 مهنع هللا اهفشكيف ةلزان لك ين هع ىبنلا ىلإ نوئجتلي روسل
 . مهرجرلو كلذ ىلع مهرقأ امل ارفكو اكرش كلد ناك رلو ١ هدكرب

 كارديف لاق ال هلع هل ةرحشلا ةارآ ننف لا را
 لايتف + يديد ةوعسلاب قدنا تقاوم مهكولمل نودجسي 0

 ( هلل الا نوكي ال درجسلا )

 له ةيفاصلا ماهفألا نيأف ةدابعلاو لسوتلا نيب قرفلا مك رظناف
 نأ دقتعي ص مهيف وأ ؟ هل دجس ًآيلو وأ ايبن ناز اذا نم نيدلتعم لا نم

 قرفلا نيأ ٠ تاهيه ؟ هللا نبا هنأ وأ هللا نود نم هلإ يلولا رأ يبنلا

3 
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 . نيقيرغلا نين

 او



  وريبلا نع ةياكح ىلاعت هللا لاق , زيزعلا باتكلا حيرصب لسوتلا نبل دقو ٠ ءايلوألاو ه انيبتالاب لسوفلا نوركنملا مرحي فيكف
 ,| . « اورفك نيدلا ىلع نوُحئّمتسُي لبق نم اوثاكو )
 امرا رخآ يبنب انرصلا مهللا نولوقيو نكرشلا ىلع نووصتتسش
 ينعي ١ ٠ هباورلك اوف رع ام مشءاج املش ١ ةاروتلا يف توعدملا
 فيكف . هروهلا لبق ًاتباث 4 هب لسوعلا ناك ًاذإف ١ 52 دمحم
 , هروهظ دعب هنوركذي



 اهلحم ريغ يك تاياب لالدتسا)إ
 دواولا

 اهنوقبطب و نكرشملا يف بدرو نارفلا ىف انسااو انا: يفعل 531

 ىلإ نوصاحت هبو مهللم درلا يف سنسمؤما نم ءاوعلاو ضاوخلا زو

 ءأهمظع 9 هنا اوستن ا 1 يبلاب ليسوع لمس رف ل د ينل 0

 2 كامن هدا تطا ء.اعدلا نا اولافو ىدانملل .ءاعد كلد نومنسلو + 1

 ٠ لافت: هلزقل اك ربشم رايك كلدي هماو : هللا يتعلم روق ذو

 اوعدي نمم لضأ نمو يَ ىلاعت هلوقو * ادحاهلاعم هعدتا د +

 هدا كر ةمانقلا د نإ نويصتل ومع ئإ
 مهتدابعباوناكو ءادعأ مهلاوناك سائلا رشح ادإو لوضع

 نم نوكتف رخا اهلإ هللا عم عدت الو 7 : ىلاعت هلوقو + سيرشاك

 الو كعفني الام هللا نود نم عدس الو » : ىلاعت هلوقو . 5 شيبدعما

 ةوعدهل » : ىلاعت هلوقو 4 نيملاظلا نم اذإ كنإف تلعف نإف درصي

 طسابكالإ ءىشب مهل نوبيجتْسي ال هنود نم نوعي نيدلاوّقحلا

 يف الإ نيرفاكلا ءاعْداَمَو هغلابب وُهامَو هاف ْغْلّبِيل ءاملا ىلا هيمك

 نم نوكلمي ام هنود نم َنوُعْدَت نيذّناو 7 . ىلاعت هلوقو *لالص

 - ىلإ



 يروا ولو مك ءاعد اوعمسي ال مهوعدت نإ. ريمطف

 ى, ( ريبخ لثم كنسي الو مككرشب نورضكي ةمايقلا مويو كل
 ] 0 روكلمب الق هنود نم مممعر سدا اوعذا لق ما لاعن

 ىلا هبز ىلا نوفسي نوعادي سدلا كملوا اليوجت الو كدع
 م ا هن رع هو نر درسب كرش ١

 رى اهرلمح اهلك و نارفلا يف ربثكت تانالا هده ردمأو 4 ةرودخم
 رس مدع ولأ

 نمدرتعب مآل يبنلاب لسون دا تاس سحر. يهمس د

 رك ركنا ةعاشتلاهلاسزواةاداث:وأ"نفافلار دوبل او كنا

 ربق ةرايز لعحو . تايآلا هذه مءومع ىف ًالخاد نوككيو سكرشم

 نيكرشملا نع ةياكح ىلاعت هلوق يف لاقو ٠ كلذ لثم اصيب هك ىبس
 هللا ىلإ انوبرَقُيل الإ مُهَدُبْعَناَم ١ : مانصألا ةدابع نع مهرادتعا يد
 هفدبعن ام نولوقي نيذلا نيكرشملا ءالؤه للثم نيلسوتملا نإ . * ىصْنر

 هنا ماصألا يف اودقتعا ام نيكرشملا نإف . ىفلز هللا ىلا انوبرقيل الا

 ىلاعن هلوق ليلدب ىلاعت هللا وه قلاخلا نأ نودقتعب لب . انبش قلخت
 دلو ”  ىلاعت هلوقو « مالا نلوثقيل مهقلخ نم مهنلاس سلو ١
 للا مكس اسد , 4 هللا نُلوُقَيَل ضْرألاو تاومّسلا قلخ نم مهنل اس

 : دوج

 اع



 ( ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل ) : مهلوقل الإ كارشإلاو رهكو
 هو . نينمؤملا ىلع ةالغلا نم ضعبلا اده حتحي اذكه , مهلير ...
 الو مالسلاو ةالصلا مهسلع ءانينألا ازدحتا انت يمزملا نان ل

 ديالا ليوم ها نودقتعد ىه لب . .ءاك رش مهولعح الو ههنا ءاشوأبإ

 هلو ائيش نرفلجت مهنا الب هذانعلا ههفافصتسا نودقتعت "و هز لوك

 هللا ايحا وينوكل مهلا ناوبلا اوديفف اماو ١ ارق ا امقن و هاه

 ةءأمع هللا مخرب مهلك رسسو ' وهابتحاو مش افقد رس د رد راع

 تاي دنع كل ديم وبلا (تافكلا نيف ورش هاوس ناد

 نودقتعي الو هدحو هللا وه راصلا عفانلا قلاخلا نأ ىملسملا :دنعد

 فمأآو . هاوس دحأل ريثأتلا نودقتعي الو . هدحو هلل الا ةدبعن قاقحتسا

 نوذختي اوناكف . اهركذ قباسلا تايآلا مهيف تلزم نيدلا روكرشم

 قاقحتسا نودقتعي مهف . ةدابعلل قحتسملا هانعم هلإلاو . ةيل' ءعا

 ىف مهعقوأ يذلا وه ةدابعلا اهقاقحتسا مهداقتعاف . ةدابعلل ءاصالا
 ام اولاق أرض الو اعفن كلمت ال اهنأب ةجحلا مهيلع تميقأ امله . درشلا
 نأ مهعابتأو ءالؤهل روحي فيكف . ىفلز هللا ىلا انوبرقيل الا ,هدسن
 ةيهولأ نودقتعي نيدلا نيكرشملا كئثلوأ لثم نيدحوملا نينمؤملا ارلعجي
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 ::فاننكالا

 اا



 نم اهلثام امو اهركذ مدقتملا تابآلا عيمج نأ ملعت اذه تملع اذإ

 ال مهنأل نينمؤملا نم دحأ اهيف لخدي الو نيكرشملا رافكلاب صاخ تايآلا

 :دابعلا ناقحتسا نودقتعي الو ؛ ىلاعت هللا ربغ ةيهولأ نودقتعي

 ىف امهنع دللا يضر رمع نبأ نع يراطبلا تبدع يف ءانم دفو , هرسغل

 ىلع اهرلمحف رافكلا يف تلزن تابأ ىلإ اوقلطنا مهأ جراوخلا فصو

 نيذلا نيتنعتملا ةالغلا .الؤه ىلع قداس فصرولا اذهف ؛ نينمؤملا

 . !'١ءارب مهنم فلسلاو , فلسلا ىلإ ةهنقلا ةويستن

 . أ ص يناهبنلل قحلا دهارش نم فرصتب ها(١)

 ل ايي ب



 | طارصلا ىلإ هللا مهاده ناوخالا ضعب ممسن ام أريثو 1

 05 ةالصلا لضفأ هيلع ميركلا هيب بحب مهر اهو

 ةالصلاب ًالغتشم هلورب نسف ىلع ةدشب نوضرتعي ء'"لؤه مهسن

 همنا نعسلاو سرألا لهأ ءامإو تاذاسلا الس لق ري

 هللا ىذبو نارقل لا ةءارقب لاغتشالا نإ هل نولوقبو اريك هير

 فقي انهو . هم ىبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاب لاغتشالا نم دعت

 ال يذلا ناهربلاو ةيوقلا ةجحلا هذه ماما اشهدتم اكتم راج اك

 نأو . هللا الإ هلا ال نا دهشي دحوم لقاع هيف فلاخي الو ملسم هركدب

 ملعلا ىلإ نوبستني ال نمت نيملسملا ماوع نإ لب . آي هللا لوسر ادمحم

 يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلا نيبو نارقلا نيب قرفلا نوكرديو اذه نوهرعي

 لهاج وأ ةريصبلا ىمعأ الإ هيف كشي ال حضاو رهاظ رمأ وهو ,
 ينارقلا يمالسإلا عمتجملا نع ديعب - هللاب ذايعلاو - بكرم

 هدصقو ةئيس ضرتعملا اذه ةين نأ ©« مثإ نظلا ضعبو # نظأ ىناو

 نك نم قداصلا بحملا اذه منمي نأ الإ اذهب دارأ ام وهف , ثيبخ
 هقيقحلا هذهب كلذ ىلع لدتسي نأو . هني يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاب

 - اله -



 . ىف, ابحر اضغي دسافلا بولطملا كلذ ىلإ اهب لصوتيل ةقداصلا

 نم م فعلا هللا رفغتسأف كلذ رسغ ناك نإو يظ ىف وه ام اذه
 و 0 نبلا ىلع ةالصلا ناب ركنملا ضرتسملا اذه ملع امو . نلقلا

 رويال دب مزار لدم ١ اكون بلا نون تلا يطول
 نب ىراللاب افلا نسف راثكالا يهستو ؛ لسفأ ,رارغلاب كلذ ريع ش

 مورحم م! كل يش رصصقم

 ردلا لصنا نارفلا ةوالب ( تايعلا عرش , رف رسم ربا راقو

 مرشلا درو ناب كلدب سمح ام 2 لغم ا تفاوع طب ها فلا معلا

 عراشلا سعيصتتل لشفأ وهف رهظن أامسف فيعص ويزرع رع وشو هش

 ءامإلا وق دنع ( كسانملا حاضيإ ةيشاح ) ىه لاقو اه هسع
 اا تحتسي + ةقلاعلا ةلاشملا : هتف نسةاسنا تالا ىفايف ىووس

 . هقيرط يف هيلع ميلستلاو ةالصلا نم رثكي نأ ثبت هتربر ىلا هحوت
 نم داز اهب فرعي امو اهمرحو ةنيدملا راجشأ ىلع هرسب عقو ادإد
 لبقتي نأو هترايزب هعفني نأ هللا لأسيو ةّثت هيلع ميلعلاو ةالعلا
 اهنم راثكإلا له ؛( خلا .. ةالصلا نم رثكي نأو ١ هلوق لاق . هم

 هوحنو ةعمجلا ةليل يف لاقي اذكو . هسكع وأ نآرقلا ة- ارقب هم لصفا

 ' نابوتسم امه وأ هلل هيلع مالسلاو ةالصلا نم راثكإلا هيف بلط ام
 ضاظلاو . ريخألا ىلإ ءيموي امبر ةعمجلا باب يف مهمالكو لمتحم لك

 ركد كلد نأل ؛ لضفأ كلذ يف هيلع مالسلاو ةالصلا نم راثكإلا نأ

 رم ل.دفا نوكت امنا ةءارقلا نإ : اولاق دقو . صوصخلم لحم ىك بلط

 0 ب



 هترابع

 بهاذلا الإ مهلك قلخلل لضفأ نارقلا ةوالث : يلازغلا ءامالا لاقر
 دنا يلا ركنا نلعبطسو ادعت ىتادحسا

 تيتنإ

 فتفلتخي لاجلا نا نقراعلا سعب لاق ؛ ( ئاعملا ةربَحُ 7 ناك

 هدي حدس يل لاغتشالا ناك ها دأب 10 اسنأ لدحو 4 كيش رماد !١ نفردعاب

. 

 3 ذا لدع كلسم اذهو 0 لاق 1 ىلوأ رهف را ل رم 6 رعشد و ِ لصمفا

 رادكأ نم تفصو . تائوعرلا نرد نم سفنلا ترهط !ذإ هنأ بير
 هه ةعتالا قنافكلا ةراشف اهترتصب نع تلفغار :تاريكلاو رع

 : ٠ قتاللا بويغلارار عا صماتل ةكرذم تراست قافحا رلا دوت

 اطلا سفنلا اذه بحاص قفاوي . قلاخلا باهولا ندب اهل ةيفاتكلا

 يبنلا ىلع ةالصو ركذو ةءارق نم ناك عون يأ هنم هلك اه تقولاةراو

 مهتيدهنل انيف اودهاَج نيِذّلاو 7 لاجر نم ذئتيح هنآل .
 فتاه هوعدي امبسح ةحوتفم باوبأ نم برقلا ةرضح جليلف . 4 انلبس

 هنم هبلطي امب الإ هتقو قرغتسي الف ؛ هنوؤش عيمجل ةظحالملا ىلا ةيانعلا

 0 رضاحلا بلقلاو ةمهلا هنكب هقح ىف ىلوأ الاف ء هدراو

 0 ل 0 باتكلا ةوالت

 ' نيبلاطلا لئاسو حجنأ نم نم يهف 0 0 0
 4 : امأو ٠ اهل يعد

 ل



0 ا نيقباسلا تاماقم ىلإ ةلصوملا بابسألا عفنأو
 

م نكمي اميسح اهب لاغتشالاب اهيهك
 ديو روضحلا لامك ع

 رز ناطلس هضتقت ال يقيفحلا بدأتلاب لهأتلاو ؛ هيلع ىلصملا

 . هيدل امن

 لوي هصوصخملا ل اىذألاب لاغتشالا ةلضنأ نم ةوركد اه انمأو
 ا اذ هيلسعفأ يقاس "ف بقولا كلذ يف راسا ناشيشألا لع

 روم دراما تاك اولا انك راك ان وا مركلا

 ا ىلع ورب ا ةحان ادا نال هرهظملا هسلا بك رم هيظم

 ,دكذألا عبمح نأ كلذ رسو . هسلع اوسقن امك ميكا ركن ا راعتشالا
 ةنوكملا قلخلا نطاوب يف ةنماكلا ضارمألا ةجلاعمل اهب ىل عم هللا رم م

 عشوممب ىردأ بيبطلاو . بولقلا تاحفص ىلع راع د رخو نقف

 رهو . قيليو يغبني ام ىلع هلصأ نم ءادلا قرع جارخإو هحاحو ءاودلا
 ىدحأو فرشأ هعابتا ناك كلذلف . هلل مركألا ميكحلاو مظعألا تيبطلا

 هليختتو مهنونظ هيضتقت ام بسحب هيدل ىكزأ هنأ نورصاقلا هنيخت م

 عيمج يف هللا همصع نم نيب ام ناتشو . ةموصعملا ريغلا مهتالايح
 انده هلعح نم نيبو هل هنوؤش رئاس يف ىلوتو هنونظو همولعو هلاوحأ
 كي هنأب نمآ نمف ٠ ةئتفو ءالتبا تاهباشتملا عاونأ هل عونو أطخلا لابنل
 امو نمز لك يف ناسنإ لكل حلصي امب ةقداص ةفرعم نيفراعلا مامإ
 هيلع اهماودو ةيهلإلا معنلا غابسإ بجوي امو هلاحو هتقو هنم هبلطم
 ' هتافوشكو همولعو هنونظو هموهفمب حرص ًالجآو ًالجاع انطابو أرهاظ
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 نأب فرتعإو طارصو لامعألا ليبسو مولعلا قيرط يف هتلس نع بكاتلا 5

 كلاضو ا امورحم نوكب 0 مالسإلا هعرشو تاوعدلا جاهنمو راكذألا

 ءالمقن ١ ١ دلل هعابتأ لمك

 ىلع هذيملت هئالمإ نع هلقن امسف يئاجتلا سابعلا وبا خيشلا لاقو
 ماسلا هيلاع ليربح نأ 3 يسنلا نم ( يناعملا رهاوح ) يف مزارح

 تيلسص كيلع ىلا ىنح لوف لح و رم هذا 7 امذ هللا ليس رمح

 . رانلاب هبذعب ال نأ هبلع هللا ىلسد نمل قحو : تلم لاف « هيلع

 نم هل لضفأ قسافلا قح يف هلم هيلع ةالصلا نأ ةيئيحلا هذه سو

 اهقحمو هيلع برلا اضر ةضافإ يف هل ةعفاش اهنأل , رآرقلا ةوالت
 هنإف نآرقلا كلذك الو . ةيورخألا ةداعسلا لهأ ةرمز ىف هلاخد|و هبونذل

 لح نمل قحي ةيهلإلا ةرضحلاو برقلا لحم هنكل اهنم لضفأ ناك نإو
 ءوسب اهيف رساجت نمو ؛ بدألا ءوس نم ءيشي رساجتي ال نأ اهيف
 لغأ نارعلا ةلبح أل ء صخلاو:ةرطلا و نقلل هللا نه قمع :تدألا

 نوكت نأ الإ رذلا ليقاتم نم لقأب مهريغ نم رثكأ نوذخاؤم مهف هللا
 نابف ٠: كلذ نم ةمصع هل نوكتف لضفلا ضحمب ةقباس ةيانع هللا نم هل

 ةوالت نم هل عفنأ قسافلا قح يف ُهلِلَع هللا لوسر ىلع ةالصلا نأ كل

 ةيفوتو . ءافصلاو ةراهطلا يضتقت ةوبنلا ةبترم نارقلا نإف ء نآرقلا

 ةماعلا ررضتي اذلف ؛ ةيناحورلا قالخألاب قلختلاو ةيضرملا بادآلا
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 لإ اهبف سسلف 86 هيلع ةاليعلا اننا ٠ كلد نع مهدعبل ها

 ني اهنلاتب قيلت ةلاجت 1 يذتلا ملسم ا عتاطش انااجن تلقا

 شك ؛رهعملا !دفللاب اهنوالبو اباكمو اهنا اذوب هسا ةراهطلا

 لعل 0 املا نسل ىلاعت ؛هيباصني ملزا 2 : رحل ريك نم دع رست

 هادهبدذعب / هرم هلو هللا ا رهو هدلع

 هدئالق

 .ينشألا ١ افيسالا لكس لغ.. .ئلمزلا بفييا نيس

 1 ةفلاوا هب اعاط :تيلس قم نيب ىرعت نا" 202 :قيلا رلعا ردح

 10م راادسمسالم تا
 هب

 5 اصفأ رافغتس 413 ةئبص قم ب  :ليصت دي

 زنا هع ىبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاب لاتشالا نس بعام
 . هيواتف نم ىهتنا . اقلطم رافعتسالاب نغسل رم



 قولخملا ماهم و قلاخلا مانع

 تا ل ٠ ا|ااثلا دحلا وي قرا ف لالا ا بفض لاسم ل تقلا ب

 لك امن نناشلا يسب انا + نيم ناني أو رمسكلا 3 نأ كاستل 4
44: 

 مارآ هو رمل

 0 1 : 5 ءاامص
 03 ' : 1 د 0 ل داتا ا 0
 ةيللا لا ارح م 3 اذ ا ١ وأ باانح نخل ١ وه. ع ١ 45 م ننال رشف ىك# ا 5

 1 1 م
 0 لا ا 3

 . هم 3
 نح ٠ 5 'ىلا 5 لق يملا هب يناسدح 1١ ٍ رع ني و ل ل قل

 فقل سائلا صعب ىلع هينشت دق ررمل|ددشو ١ ههلادت هسق لو رسسس
 .٠ ١ . 5 يس ور ا 5 3

 بلك ل عسر '! نوردابيق ٠ مسيل وسو مهرلظن نيكو مكارم كنب كسرت وع تح

 يمد
 7 مهنم انك 0 ةرئاد نع مهحارخإو 00 يو ل ْ يس

 5 0 نم د هناحبس هللا ا ار اجب طا يك
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 بجي امو . ىلاعت هلل بجي ام فرعن ىلاعت هللا لصف اسد

 0 _؟
 0-0 كأم أ

 نح ضحم وه أمو . ىلاعت هلل قبح ضحم وه ام ترعتو . 7 _

 صئاصخب هفصو دح ىلإ لصي ءارطإ الو ولغ ريغ نم . ةث> هنوسرل

 نود - كالتعنالا رلاو عقنلاو ءاطعلاو هنلا ىف ةيه لالاو ةييويدا

 تمار لقا لولا فيفا ةةن ماكنا طال و: معن فق كيلا

 تلخي ةدايعلاب ةرثعلاو نييدععلار كانا لابتكار وتعلو ريدخلاا

 . اهمتارمو اهلاوحار اهعاربأ



 رب قلعتلاو هتعاطو هتبحم يف يلاغتلا ينعي يذلا ولغلا امأ
 ىى ىنورطت ال ٠ : ثبدحلا يف ءاح امك ؛ بولطمو بوبحم اذهن
 ْ . « ميرم سأ ىراصنتلا ترطأ

 ىف ناد ىوس اق هلع .انثلاو هبق يلاعتلاو ةءارطا نأ يعلو

 ,نا لا نع يهنلا وه دارملا ناكل كلذ رمت ةانعم ناك ولو , 00

 ا وادم ىف لقاح نيحا هلرقن 1 ادهن ا مولع 6 لكعأ دفنت

 نبل + اظعتلا عارنأ  قلعأب نارفلا يف 02 ىلا طع ناعيا هللا
 ل كاقم كلا يحال ناو قنا هفاملا | !ةوظشا ندع تلعب أ تم
 : لاق ثيح لئاقلا هللا محرو ٠ ةيبوبرلا تافص نم ء ىشس هعصن "ه نأ

 مهيبن يف ىراصنلا هتعدا امد

 مكتحاو هيف احدم تئش امب مكحاو

 رفكلا نم ءيش ةيبوبرلا تافص ريغب هلْلَظ هميظعت يف سيلف

 نم لك اذكهو , تابرقلاو تاعاطلا مظعأ نم كلذ لب . كارشإلاو

 مهيلع همالسو هللا تاولص نيلسرملاو ءايبنألاك ىلاعت هللا مهمظع

 هللا لاق . نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو ةكتالملاكو . نيعمحأ

 ( هبر دنع هل يَ وُهَف هللا تامرُح مّظعُي نمو كلذ 7 : ىلاعت
 سم اهباف هللا َرِئاَعَش ْمُّظَعُي نمو َكِلَذ ١ : ىلاعت هللا لاقو. ةبآلا

 . ةيآلا <« بوُلَقْلا ىوقت

 هلع ميهاربإ ماقمو هوسألا رجحلاو ةمظعملا ةبعكلا كلذ نمو

 تارا



 تيبلاب فاوطلاب اهميظعتب ىلاعت هللا انرفارو راحل اهتاق 5

 ءاقملا فلخ ة :الصلابو دوسألا رحجحلا لبسقتو ينامسلا نكرلا نب

 0 هزتلملاو ةبعكلا بابو راجتسملا دنع الل اقزحرلا

 ارو ار امنياو درعا 13م رار ىلستالل 'ل! دبعت مل هلو

 قلامسدللا يرتيبغأا ملص رو يعور

 :قولمحملاماقم

 امنا 1217 وع 5

 صقنلا بحوت ال يتلا ضارمألاو ضارعألا لوصح نم رشنلا نم رش

 ةديقعلا بحاص لاق دي رسفعتما

 ىلع زوجت ام هبل روحت ىرشب ه2 هبا دقنعتا

 ال دا الو انوهاالو ايقنت: هلو ا رتتع ةنينقتل كلم هل هع قار

 اعفن يسقنل كدمأ ال لش ١ : ىلاعت لاق . هللا ءاش ام الإ أروش

 ردك نم كرات يحل دك ادد وز و هللا ءاشامإلا ارضاو

 . 4 نوتمؤي موقل' ريشبو ريذن الإ انأ نإ ءوسلا ينسم امو

 . 1848 : نارعألا

 ةمخلا فشكو ةمألا حصنو ةنامألا غلبو ةلاسرلا ىدأ دق هيت هنأو
 ًايضار هبر راوج ىلإ لقتناف . نيقيلا هاتأ ىتح هللا ليبس يف دهاحر
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 .« نوُتيَم مهّْنِإو تيمنا ١ : ىلاعت لاق امك , ايضرم

 وسم نافأ دلخحلا كلبق نم رشبلانلعحامو 7 لاقو
 4 نودلاخلا

 5-5000 ىسسشللا دلاف نكلدلو . 1 كهناقر نفعا ,ىش هدزوهلاو ا ط0 7

- 

 هلا ناسف 2 . ماقم ىلشعا 8 أه. هللا هش مو ى” اع أرأ 3 5

 دا وع دواللا دي ماشاملهباو » لاقو . هب لا 5 نديعب ىرس

 هد'لا4 ادع يع نونو

 ريمتم هنكل ١ رشبلا سنح نم رشب وهف هراجعإ سع وه هدرشس و

 ىف هسمن نع ةثلع لاق امك هيواسب وأ مهنم دحا هب هفحلل ا

 يسعطي يبر دنع تيبأ ىنإ مكتثيهك تسل ىنإ م : حمحصلا ببدخ
 ١ ىسيقس و

 نع هزيِمي امب نرتقي نأ بجي ةيرشبلاب هلت هفصو نأ رهظ ادهبو
 سيل اذهو . ةديمحلا هبقانمو ةديرفلا هصئاصخ ركذ نم رشبلا ةماع

 ىلاعتو هناحبس هللا لسر عيمج قح يف ماع وه لب . هلت هب اصاح

 ةيداعلا ةيرشبلا ةظحالم نأل كلذو , مهماقمب ةقئال مهيلإ انترظم نوكتل

 دهاوش نارقلا يفو ؛ ةيكرش ةيلهاح ةرظن يه اهريغ نود مهيف ةدرجملا
 هللا هاكح اميف هقح يف حون موق لوق كلذ نمف ؛ كلد ىلع ةرسيتك
 ارسسالا كاربام هموَُق نم اورفك نيذلا ألملا لاقف ١, : لاق ذإ مهس
 , ؟ا/ : دوه ةروس . ةيآلا < انلمم
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 مهمع هللا هاكح انيف امهقح يف نوراهو ىسوم موق لوق كلو ىم

 ور عال هيموف و ان درج فون اوف ٠١ 0 ا

 0 نونمؤملا

 دلوقب مهل هللا دانعح امسف 0 مه-بنل ثوصمن لوف كلذ نيش

 يا نى قداصلا سد اسس < نإ ءابان تاك نا سمسا 21 تناان 0

 ١غ ”-اعدكلا

 ىينع هللا هاكح امنق بيعش عهدبنل ةكدألا تاحصا لوق كلذ نمو

 007 رشن الإ تنأامو . يرسم رود رك هلوقب

 . اذكر ءارعشلا ةروس * : سي داعلا نمل دشن

 نيعب هوأر امل هلل دمحم انديس قح ىف نيكرشملا لوق كلذ نعو

 اذه لام اولاقو * : هلوسقي مهنع هللا هاكح أمي ةدرحملا ةيرشبلا

 ثدحت دثلو ةيآلا 4 قاوسألا ىف ىشمبو ماعطلا لك اي لوسرلا

 نم هب ىلاعت هللا همركأ امب قدصلا ثيدح هسنن نع َهْْيي هللا لوس

 رشا اونا رئاس نع اهب زيمم ىتلا تاداعلا قراوخو تاقعلا ميقع

 الو يانيع مانت » : لاق هنأ حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج ام كلذ نمق

 ءارو نم مكارا ينإ 2 : لاق هلا حيحصلا ىف ءاحو ها يبلق ماني

 . « يمامأ نم مكارأ امك يرهظ

 0 ضرألا نئازخ حيتافم تيتوأ 7 : لاق هنأ حيحصلا يف ةءاحو
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 , هلماك ةيخزرب ةايح يح هنا الإ تام دق ناك نإو هلل وهو

 لامعأ هيلع صرعتو هيلع يلصي نم ةالص هغلبتو مداسلا دريو مالكلا

 اع مرخ هللا نأ و . نيئيسملل رفغتسيو نيئسحملا لمعب حرفيف ةمألا

 . ةيضرألا ضراوعلاو تافآلا نم ظوفحم وهف هدسسح لكأت نأ ضرألا

 هيقو ؛ شيق همفو ؛ مدا قلخ هيف : ةهدجلا موب مكمانأ لضفأ نم

 مكتالص نإف هيف ةالصلا نم يلع اورثكأف , ةقعصلا هيفو . ةحفنلا

 زكر كيلع انتاليخ:“ضرعت فيك اهللا لوسرات# اولاق:: يلع ةدظو رغم

 نأ ضرألا ىلع مرح لجو رع هللا نإ : لاقق : تسلب قشعب كمر

 ىف نابح نباو هحام نياو دواد ذا دمحأ داور يع انينألا 12 لك

 . اطحجححصو مكاحلاو هحصص

 » اهامسأ ىطويسلا نيدلا لالج ظفاحلل ةصاخ ةلاسر كلذ ىقو

 . مالسلاو ةالصلا مهيلع « ءايبنألا ةايحب ءايكذألا ءابنإ

 :لاق #4 كَ هللا لوسر نع هنع هللا يضر دوعسم ن ءببا ينعو

 ًاريخ يتافو تناك كفانا اذإف ٠ مكل ثدحيو نوثدحت مكل ريخ يتايح (

 ارش تيأر نإو هللا تدمح ًاريخ تيأر نإف مكلامعأ يلع ضرعت مكل

 . حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا هاور : يمثيهلا لاق . « مكل ترفغتسا

 نم أم »م : لاق هلل هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبا نعو

 هأور . « مالسلا هيلع درأ ىتح يحور يلع هللا در الإ يلع ملسي دحا

 مل



 فراق واود

 ٠ ىقطن يأ يحور يلع در : ءاملعلا ضعب لاق

 . لع هللا لوسر لاق > لاق هنع هللا يضر رساي نب رامع نعو
 0 لع يلصي الف . قئالخلا امسأ هاطعأ اكلم يربقب لكو هللا :

 دق نالف نب نالف اذه ٠ ةنيبا مسأو همسأب ينغلبأ "| ةمايقلا 7 ىلا

 لوسر لاق : هظفلو نابح نبا مسشلا وبأو رازبلا هاور . « كيلع 0
 ريف قنالخلا ءامسأ هللا هاطعأ أكلم ىلاعتو كرابم هلل نإ م - هيي هلل
 وسناب لاق الا ىلع لس ها نمل « كن اا يركن يلع مئاف
 ىلع ىلاعتو كرابت برلا يلصيف : لاق « نلف نب نالذ كيلع ىنص

 . هوحنب ريبكلا يف يناربطلا هاور « أرشع ةدحاو لكب لحرلا كد

 هبر دنع ههاجو هماقمو هلضف نأ الإ تام دق ناك نإو هيك وهو

 هي لسوتلا نإف كلذلو « ناميإلا لهأ دنع بير الو كلذ يف كش ال قاب

 كلت دوجو داقتعا ىلإ ةقيقحلا يف عجري امنإ ىلاعتو هناحيس هللا ىلإ

 , ليَع هتلاسريو هب ناميإلا ىلإو هبر دنع هتماركو هتبحم داقتعاو يناعلا

 وهف هتبتر تلعو هتجرد تمظع امهم هنإ لب . هل ةدابع ره سيلو

 . هنذإب الإ هللا نود نم عفني الو رضي ال قولخم

 هلإ مكهلإ امنإ يلإ ىح وب مكلثم”رشَبانأ امنا لق » : ىلاعت لاق

 , © دحاو

 اباد



 نيماقملا نبب ةكرتشم رومأ

 1 0 ا نماالا سعب ميد ويش ساسلا رع تيا الفلا دقو

 نا 3 اهلا بس نأ نلف 3 لحما ماهر ىل ملا ماغس | نماعملا

 ل هن تار ولولا

 ىف مه اس ىلتحت ىتتلا الثم هنوسلا ستنافملا رتعس دلل رهو

 ينرمظعتسيو اهنورثتكتسي كلذلو . هيرشللا ساينع هلوسفس همهش

 تافنص ضعبب هفصو هانعم اهب هفصو نا نوريو ب لا ل وسر ىلع

 ىكو ءاشي نم يطعي ىلاعتو هناحبس هنأل ضحم لهح ادهو ةهولالا

 عضرو هماركإ دارا نم ىلع لضفت وه امعاو ٠ مرلم بحوم الان ءاشي

 قوقحل عازتنا كلذ يف سيلو رشبلا نم هريغ ىلع هلحفه راهضاد هماقم
 هناحبس قحلا ماقم بساني امب ةظوفحم يهف . ةيهولالا تافصو ةيبوبرلا

 ةيرشلا بساني امب نوكيف اهنم ءىشب قولخملا ىصتا اذاو . ىلاعتو

 ىولحملا د وظل م0 هتداراو هلضفو هللا نذإب ةيشتكم ةدودحم اهتوك نسم

 0 "غ؛ ارح هسفنل كلمي هيل فيعض زجاع وه ذا ٠ هرمأ الو هريبدت الو

 ىح اهنا ىاع لدي ام ءاج زوجا نم مكو , ًأروشن الو ةايح الو اتوم لو
 م ىلع اهي نف ىلاعتو هئاحبس نكلو . ىلاعتو هناحبس هلل يذلا | د 0 1 1

 5 ةهريش و
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 اىررش هلعجب وأ ةيهولألا م اقم ىلإ اهب هقصو هعمري الف دئحب

 .. رافي وللا لاق بهل تهت ةعافشلا“ ل ل
 هللا نذإب ءاعفشلا نم هريعلو لوسرلل هتباث ىهو 4 ةعافشلا هلللؤ و
 )1 رع نسل يسكر ا ٌتيدحلا ىف ءاج يع

 : عفسم و مقا نو اما نإ ثيدحو

 ا ١  لاعتو دباه.. هلل وهث .تضصناةولع هنمو

 ىلاعت هللا . ,أ سن دقو 4 هللا الا بنعلا سن رو تاومسلا ىش
 الف بعل !'ملاع  هاطعأ ام الكم ا ب هعمل تضف م

 ةبالا 4 لوُسر نم ىصيرا نم 4١ 'دج هيسع نع رييصت

 : نلادعت هللا لاق نلانعت هللا فاح وحنا فو

 ءاح دوا: < ءاسب نم يدهي هللا نكلو تبيح حم ىدمتاو كن#

 طارص ىلإ يدهتل كنإو# : لاقف . كلذ نم ءيوش هل تعادلا

 همهفي اما اذهو .ةيناثلا ةيادهلا ريغ ىلوألا ةيادفلا و. < :نيقحوس

 ا قولخملاو قلاخلا نيب قرفلا نوفرعي نيئمؤملا نم معلا

 ::لوقموا 5 2 ذاع رإ ةياده يدهتل كناو ب نأ جامحال

 هل تبثأ لب. لصحي ملا كلذ لك نكي ني اقوي دانه ى

 0 دمة اص
 وسر ىلإ فيضأ 0 هللا ىلا نسم اذه ريظنو . َهْنِيَع هللا ل 1 0 ىناعم مهفي مالسإلا لهأ
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 , ةمحرلاو ةفأرلاب هككَع هللا لوسر فصو نم نارقلا يف ءاحام
 ناجم هللا فضوو ٠ ةيألا 4 ممحر فو ور نيشمؤملاب# : لوقي ذإ
 ىلاعتو هناحبس وهف ٠ عضوم نم رثكأ يف اصنأ كلذب هسفن ىلاعتو
 , ىلوألا ع ةناثلا همحرلاو هفأرلا نأ مولعمو . 4 مسح راشوور)
 دب, دق الي قالطالاب هب هفيمو فيصولا ؛كلدت 42 هبب هضصو املو

 ىلاخلا ىب ىرقلا ملعب هللاب نمؤم دحوم وهو بطاخملا الا طرش
 هفأرب فوؤر :.©خ هفسعو يف لوفب نأ حانحال كلا 'لولو وولحملاو
 ةفآرب فوؤر : لوقب نأ وأ دبر سعب سعرا تكور ديكلا ر سف

 ميحرو هيرشب ةفأرب فوؤر : لوقي نأ وأ ؛ ةصاح همحرب مهيحر و هصد

 ةفأر هل تبثأ لب . لصحي مل كلذ لك نكنو . ةيرسن ةمحر
 فو ؤرنينمؤملاب 7 : لاقف ؛ طرش الو ديق الئ ةقلطم ةمحرو ةقصم
 هبل * يحرز



 هلامعتساو ىيلقعلا زاجملا
 نمف ٠ ءادنسلاو باتكلا يش ليفهدمم يم انملا راحملا أ كلدنك هلو

 0 نانا سولو هنا يشم تيلد اأن 1 الر نا
 ىذلاو 2 ةدايزلا يف ك5 هذان يلقن. راسم تار'لا ا :نايرلا نايا

 1 كل
 , عمو ,ىل اع هذز ور م ادد دع ذنب

 ا 0 * ىلعت ا

 . كا 5 : 0
١ 

 مها
 هل 2

 هما

 اولضا دقو ارسنو قوعيو ثوغيالو # : ىلاعت هلوقو

 تينا ١ نلتعا اب راسا ىلا لالضإلا دانسإ نإق . ؟ 00-7

1 

 احرص يل نبا ناماهاَي 7 : نوعرق نع ةياكح ىلاعت هلوتو

 ينبي الو رمأي رمآ وهف ببس هنأل يلقع زاجم ناماه ىلإ ءانيلا دانسإف

 ءيش اهيفف ثيداحألا امأو . لامعلا نم ةلعفلا ره اغا قئابلاو 4 هس

 ها امس يل ا اا
 ماعلا لاقو . اهلقنب ةلاطإلا ىلا ةحاح إلف يزاجملاو يقيقحلا

 ايزاجم ًاداتسإ هلعج يف فاك دحوم نم دانسإلا كلذ رودص:

 ه1



 . هدحو هللا وه مهلاعفاو دانعلل ىلاخلا 1 داهدعا وه م.حسكلا دافنعالا

 هني ا يدلل ا ماريو حالا وي نتي مهلاعتقاا لوا ولاا لالا روت

 نايح د1 دهتدلا ل اد فالحب نفح 7 هعولا و هاما اماما اذدهف

 الا وش مق

 ناميالاو رفكلا سايفم ىف ًةسسسلا هلتحالم ةرورص

 ىصابلالا هاولت ةهيش ليذت تاالااسصلا لها رم فياوص يسم مل
 ىلا يدزن ال ام عمجلا ىلإ رظن نودبو ديصاقملار رئارقن سا رن رند
 ىلاعت هلوق وحنب اوكسمت نارقلا قلخي سلئاقلاك دراولا سل صر عسا
 هلوق وحس اوكسمت ردقلاب نيلئاقلاو , 4 ايبرع ابارش هدعحج ان :
 ربع ىلا 4 نولمغت مئْنُكامب 7 و 4 مكبديات اسك امش #* ىلع
 فو ْْكقلح ُهنلاو 7 ٠ ىلاعت هلوق وحنب اوكسمت رمحلاب سساقلاو تلد

 . ةيآلا < ىمر هللا ٌنكلو تيمردإ تيمرامو ا

 لاعفأ نأ ىلع ةيردقلا ريغ ةمألا عيمح نأ كلذ نع ءاطغلا شكو
 , ةرآلا « نولمكت امو مقلخُهّللاو 7 : هلوقل ىلاعت هلل ةقولخم دابعلا
 نا ىدالا * ىمر هللا نكلو تيمر دا تيمرامو ) ىلاعن هلوقو
 ,ن ىلعتلا نم رخآ هحو ىلع دبعلا اهب فسوب نأ روج ناك
 نبا دوو تبسم انعانهل ىلاعت هلوف يف امك باستكالاب
 لا 4 ل : ىلاعت هلوقو . ةبآلا 4 تبسنكا
 , نيفلا ىلإ بسكلا ةفاضإب ةحرصملا تانآلا نم كلد ريغ

 6مل ريرهل

0 

 د



 ةردق نأل , طقف عارتحالاب نوكي نا رودقملاب ةردقلا قلعت رب.
 رثخا لبق ملاعلاب ةفلعتم ثناك لرألا

 لن

 يىهو ٠ هدوحرل دعا ىف ىلاعت ل

لا نم رحعا ل ممل هيام در هطارتحا ل
 1 قل 

 : دايسلل لاسفألا مسي ةفيفع

 3 هدنملا لوصخي فوتو ند 0 دعا يلعن نأ نهد ارم د

 ١ 14 نادحالا 5 تسلا #1 لد يلع مهملا ايدول دعا 9 أهذا ل

 بيك هنا د الو اهل ديرما, اهل رددملا) اهل مرتشملا و سافل هلي

 ناخبا مح ةرمأ ليلدب ةدارالا رياغر رص“ نم ءاسسلا  لفإس اع مول

 سائلا رثكاامو م 1 ىلاعت هلوقل ) مشرثكأ نص ةدرم همر نا د

 ةبسن نم دابعلا ىلإ لاعفألا ةبسنف . ةيآلا * نينم ومب تصرح هو

 بيسم نال هيف ةافانم ال اذهو . ةطس اولا رأ اسنسممب |]' ىلا بسس

 كل» الولو + ةطاسولا ىنعم ايف :قلكو ةظيارلا ةلك نقلا نه كانا

 مم 2 3 7 3 ما. / - د : 1 0.

 نم ةلقاع تناك وأ . رانلاو رطملاو كالفألاو دامجلاك لقعلا ءدوي كل

 . ينج وأ يسنإ وأ كلم

ظفللا ةبسنلا فالتخاب ىنعملا فالتخا
 : هي

يلعاف ىلإ دحارلا لعفلا ةبست' لقفكا ال لوقت كلعلو
 هلاحتسال ن

 هلحم ٠ لق 1 ف 1

 نكل متلق امك وه . معن : لوقف ؛ دحاو نا يلع نقوم عابتحا

> 



 . لامعتسالا يف دحاو ,ىنعم الإ لعافلل نكي مل ادا

 2000 ًالمحم مسالا نوكسف ,راسعم هل ناك اذا اما

 نم ,ولعملا ره امك امهم لك ىلع هقاللا م-.4 "ل دعو . لامفتسالا

 لاش اسح ,احملاو هعشملا يس ا 0 5 ,وف رسهدسألا

 .فألا ىلع ليقلا قالطإاق ؛ فايسلا هلو لاهيو يرق رص! رش

 ناهنوللا ىلإ يلوا ةقاليبفلا" لو هج لقا نونا يقف. رد وعن
 داعمف لعاف ىولخملانإ ايلوقو . دحوملاعرنخم اء منعت رعد

 دعب٠ةدارالا هيف قلح نأ دعب ةردقلا هيف ىلاعر هلا ويح رمل زج ذا

 طاستراةردقلاب ةكرحلاو ةدارإالاب ةردقلا طابتران : معي ' هن ونح

 الإو القاع لحملا ناك اذإ اذه . عرتخملاب عرتخملا طبنراو ةدعلا- ودعم

 هلام لك ىمسي نأ حصف . اهبابسأ ىلع تاببسملا يترت سم وهم
 الات تايسلا سن انك :طاقرألا ناك اه العاق روش اك كرا

 ناك نإو , امهيلكب طبترا لعقلا نأل , رابتعاب ًالتاق ريمألاو راتعاب
 لثمف . ًالعاف امهنم لك ةيمست غاس نيفلتخم نيهحو ىلع هطاترا
 ةسسنلا هذه زاوج ىلع ليلدلاو . نيتردقلاب تارودقملا رابتعا كلد

 مهريغ ىلإ ةراتو , ةرات ةكئالملا ىلإ لاعفألا ىلاعت هللا ةبسن اهقباطتر
 لق ١ : ىلاعت لاق . هسفن ىلإ اهنيعب اهبسن ىرخأ ةرمو ؛ دانعلا ن
 ىَهوَسَي هللا ١ : ىلاعت لاقو كي لكاو يذلا توما كلم مقفوسي
 ام مُتيأرفأ ١ : ىلاعت لاقو ٠ ةيآلا 4 اهتوم نيسح سفنألا
 ابصءاملااًنبِبصانأ :  لاق مث ٠ مهيلإ ةفاضإلاب ٠ ةيآلا 4 نوترحن
 : ىلاعت لاقو ٠ : ةيآلا 4 ابح اهيف اشنأف ءاقش صرألا انقفش من

 -ةعا



 : ىلاعت لاقو ٠ ( ايوس ارشب اهل لثمتف انح ور اهيلإ انلسّراؤ و
 خفانلا نأ عم هيلإ خفنلا دنسأف ؛ ةمألا انحور نم اهيف انخفنف)
 « هنارق عبتاف هانارق ادإف ] . ىلاعت لاقو ؛ مالسلا هيلع لبربح رو

 ملف 0 ىلاعت لاقو ؛ ,|ب ريح وه هنءارق 1 ىلا مهس يدلا ىراقلاو

 6 نهر هللا نكل و تيدر لا تسسم رايق و مسه هنلا نسئاث و مش وُلدت
 هتيثأو ىمرلا هلع يحلو هلل هي ار لاعلا هنيش وس دنا
 يلا جل عصرا ناملال] رز انقاص وعنا ١ طاطا راحل يعد
 مهرفر الو مهرلتق ام مهنأ ىنعملا نكلو ٠ ءايصلاب مالسل و ةرعم

 . ريدقتلاو عارتخالا وهو مهامرو مهلتق هب برلا روم ريدلا ىنعل

 ردك ادد امهييلا لعفلا بسني ةراتو . نافلتخنس نايعم اسمه أذ:

 هللا انبسح اولاقو هلوسسرو هللا مهاتآ اماوضر مهنا ول هلو + : يلعن

 4 ومروان هليوم

 نأ دارأ اذإ ىلاعتو كرابت هللا نأ : اهنع هللا ىضر ةشناع تورو

 اهروصي مث هديب ةفطنلا ْدْحَأيف محرلا لخديف اكلم ثعبي نيمحلا 0
 لوقيف ؟ جوعم مأ يوسأ ؟ ىشنأ مأ ركذأ ! براي : لوقيف . ًادسح

 ما ةداعسلاب حورلا هيف خفني مث كلملا روصيف : رخآ ظفل يفد
 , ةراقشلاب

هوجو ىلع لمعتسي لعفلا نأ كل حضتا اذه تمهف اذإف
 ةفلتخم 

- 05 



 ءلوق ىف امك ٠ دامجلل ةرات بسب لعفلا كلدلو ايس ندم اجب و

 :.حشلاف . ةبآلا 4 اسهير ندإب نيح لك اهلك ا ىنوت 7 ىلاعن
 هرم هلوان لل 0! هلوف ىف اوف رز هنود تاور !”اذويو ا 5

 ع نب ا هللا اناس دق اونا 17 ينادي لونج و ا وع
 ا

 :١ ١ , ١ ا
 6 ا نانا ىاعقيل هرمعلا لاو لع ربا جل .فنل محي ردي 4 ماقدمت ف

 اةياامط كا ىلا لل افانهم نأ راحم أمهم 0 00 / 5 لاح رس رسم ويس رتل

, 

 3 2 7 .ديلا هذ ىلح هللا قا ,ىيلاشل ىل < رس يعلم يا دس 2. مل 7 كعامل

 هيفحاو اهب ىنأي نم ببيسب هللا نأ ىنعم ؛رمس راس و هع يسال

 تالدخا لالا امهنم لك ىف ىلاعب مليا ىلا نود هتاسحا ىعاس

 تك ارك لاعفألا ىف طئاسولا ةطخحالما وكن: يدهتةجو نقر دفعا

 ضصعدتحت وانا *:ج هلوقب ىالسلاو ةاليغلا ةيلض :ينرك نوف طنب عصب

 يب نمؤم يدابع نم حبصأ 00 ثيدح ىف اذنك

 رفأك يب نمؤم كلذف هتمحرو هللا لضفب انرطم : لاق ىم امد _ىاكو

 نمؤم ىب رفاك كلذف اذكو ارك ودب انرطم لاق نم اها ٠ نيك اكل ن

 . ةعرتخمو ةرثؤم ةطساولا نأ رابتعاب رفكلا اذهو . بكوكلاب

 اذك ءونب ابرطم : لاق نم رفك يف .املعلا فلتخا : يووسلا لات

 حرخم ناميإلا لصأل بلاس ىلاعت هللاب رفك وه : امهدحا . نيلوق ىلع

 بكوكلا نأ ادقتعم كلذ لاق نميف اذهو : اولاق . مالسإلا هلم ىم
 5 ,عرب هيلهاجلا لهأ ضعب ناك امك ٠ رطملل ءيشنم ريدم لعاف

 هايج هللا بهذ يذلا وه لوقلا اذهو . هرفك يف كش الف اده دفعا

45 



 ول اده ىلعو اولاق . ثيدحلا ىف رهاظ وهو مهم ىعفاشلاو ؛ ءاينيي
 ءونلا نأو ؛ هنمحرتو ىلاقت هللا نم هنا ادقتعم اذدك ءونب ايرطم 3

 . اذك تقو ىف ايبرطم لاف دا ل ب الاب ارابتعا ةماللعو هل تاير

 رفكد '] ادهن

 بتبيسو . اهيف ثا ال ةيرش ههارك انهنك ل مدع رك ىف ارملدخاو

 3 اهعافب ىلفلا ' اننا ةررممحلاو رمت را خل وسع 0 هع هغارعل

 م 000 1 1 ا 41

 عه لمسم "س7 ل يصب ل ةتملخ رقع ًّ ك2 هس هةر

 هللا ةمعب رفك دارملانأ ثيدحلا لبو لص وم ساس روش
 دقتعب ال نميف اذهو . بكوكلا ىلا ثبعلا ةناص ريع :راصنقال ريع

 حبصأ : تالا يف ةريَخألا ةياررلا ليواغلا ادنغ ديؤتو .:تكوم- .رشدب

 نم'ئلاعت هللا لزنا ا : ئرخألا ةياورلا ئفو. ,رفاكوركت زمان ند

 . هلوقف . نيرفاك اهب سانلا نم قيرف حصا الإ ةكر رم ءامس

 . ها. ملعا هللاو . ةمعنلا رقك هل ىلع لي هن

 دقتعا اذإ الإ رفكي ال ةطساولا ىلا لعفلا بسن نم نأ لماخلاو

 اذهب ةطساولا ةظحالم نكت مل اذإو . ةعرتخملا ةربدملا ةلعافلا ىه اهنا

 :. نفك الف اهنفنودقلا ىلقتا رطارأ ةفالغ ةطنارلا ن1 كيم كعألا

 ىدسأ نم » : هلع يبنلا لوقك اهتظحالم ىلإ عرشلا بدني ةرات ىل
 مكنا اوملعت ىتح هل اوعداف اوعيطتست مل نإف . هوئفاكف أفورعم مكيلا

 . « هومتأفاك دق

 . « هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نم » . هلت هلوقو

 - ةال



 ور ولا رابتعالا اذهب ةطساولا ةشحالم 000

 يو ىشارم يف هدابع ىلع لجو زع هللا ىنثأ دقو ؛ ىلاعتو هناحس
 0 اهل مهتدارإل ثعابلاوهو اهيلع مهباثاو لب . مهلامعا

 07 4 ىاوا دنا ديعتلا مل 3" لاعبو رنا سيما
 . قاعت لاقو , ةنالا ةدايرو سلا اوس ويسمع | نيدللا 7 ..ىناست
 هد'لا4 اهائ ر نم ملشادق »

 ار اسلم دما ل يطواو
 ملسلا 3 .سرولا مهفلا ١

 ا

 مه سل ! 7 سم . مل 0 مى

 حلا نس عسوأ ؛ةهكذسولاو ١ تارانصلا رسم مك ون ادهن مَ

 هينا ىلا نعال
0-1 

 . راجملا نود لظفللا هفيفح عم فقر ريو تتكلم ار

 هل ىلاعت هللا ريخا ام ىلا ىرت الا . زاوح نم هقرفل را0 صوص رد

 سصا نيهبابر) : هلوق نم مالسلاو ةريضلا ةهينش هنك د ع

 .فحلا ىلاعت هللا عم كرشي ميظهاربإ يوتا + اةبألا + سابا نك رتبت

 . نوصعتامو مكقلخ هللاو نوُنحْنَت ام نودبْعتا 2# كنا علا

 [ارتحالا يف هريع هلالج لج هللا عم كرشأ نم نأ كلذ يف عماج رمال و

 دا ابنت يهدأ نأ اذا عفط حلل ناقد اوه ورم ره فاح و
 ' هرطت مل وأ تدرطا كلذ نم . ا

 0 هللا وق لعافلا نأو #"اهن ايس لص ايس ايل يلاغت هللا لغجف

 _ افي سر امونط ىف اطجأ ولو عزم رق هل يل د

 . هناش مظعو هلالح لج ربدملا قلاخلا ببسملا يف ال ببسلا يد داطح

 - ةملد



 يدألاو ةدابعلا نيب ميظعتلا

 , ٌردابعلا هقيقحو مظعتلا هفضح مهل ,ىل سابلا ىم رسثك :ىطحي

 وه | ,لعتلا عاونأ نم عون ىأ نأ نوريسعتو انسب اطلع يمت وملك

 دع 0 يبسلا م ليفتو دلا للسف.ومدقلا) ىطفملل رايي

 كلذ لك /و وسفحو لقرب 57 هرايرلا وى ةماعلا كوقونلاو ا

 لي فلل يناادع 1 ل فيدل يشل وتلا" نا نييونب فووك ب
 هلا 7 1 -

 ةفح فشلا 3 ةاسأت فلخبو و يع هلوسر
21 : ٠. 

 ؛ كهفن ءاسمت رس لا مسصسلاب 4

 ةدض ردع 2.

 اده نم نيحلاصلا هللا دابع لوأو . ىناسنإلا سنجملا و ءد دهن

 5 ل انك لوركا ةكقلا نا ع ردأ رص سس

 داوذ ٠ ىلاعت لاق . هتاقولخم رئاس نيب نم هئافطح هل امالع هسع

 سل دحْسأءلاقءسيبإ الإاوُدَجَسَف مَدألاودجُسا ةكبالصسلاف

 هيا يهو . ةيآلا 4 يلع تمّرَك يذلا اذه كتيارا لاق اديص تفلح

 ' ةيآلا ( نيط نم هَنقَلَخَو ران نم يتقلخ هنم “ريخانأ ناق ىرخ

 نوكي نأ ىب ىبأسيلبإ الإ نوُعَّمْجأ مهلك ةكئالملا دجسف > ىرخأ ةيأ يفد

 0 000 ١

 نسم قلخ نمل دجسي نأ ربكت سيلب“

 ران نم هقلخ ةلعب كلذ للعو , ( هنم ريح انأ ) : لاقو هيأرب نبدل

 - وو



 دوجسلا نم فكنتساو هيلع هتمركت نم فنأو ؛ نيط نم ءدآ قلخر

ظع ن نم ماثعب ملو ني ربكدملا لوأ اوهف ؛ هل
 هللا ةمحر نم درطف ؛ دللا همل

 هعسلا نأ هفللا ولع ريكسلا نق وغو ملا دلا دعلا اذه جلع هريكتل

 الو ا تالا ةرجسلا لعج امئاو اوف ذا معتاد امئإ

 رع ناكو : مهيلع
 ؛ ةراستحول مهلا ملف نيددولا

 هماع تفوت قع يف ىلاعت هللا ل رف ىطاسلا مع ومع ار

 ؛ ةبآلا 4 ايس شرعلا ىلع هبوب و 2 لا

او مهيلع هلأ اييطفتو يرعب 0
 ىلإ هل هترخآ نم دوجسل

 ىف ارتاح ناك هلعلو . 4 اورخو ١ لافت ةلرك هيلع لدي او

ت مالسلا هيلع مدآل ةكئالملا دوجسك : ههحرش
 هيلع افيرشن ررش

 اا دعا سا
 . يحو ءايبثألا ايؤر ذأ فسوي ايؤرل ليو للا 0 د تعماو

 انإ # : هقح يف ىلاعت هللا لاق دقف هلل دمحم اين ام
 و ردع دو

 هورزعتو هلوسرو هللاباونمؤتل" اريدنو 1 ري ادهاش كل كاتلييرا

 يدي نيباومدَقُت الاونمآ نيذلا اهيأاي # : لاقو . ةيآلا 4 دو رَقَوُتو

 اوف رت ال اودانلا قت دن هدأ / : لاقو . ةيآلا * هنوسرو هللا

 ال 7 : ىلاعت لاقو ؛ ثالثلا تايآلا 4 ىبثلا تص قوف مكتاوصأ

 نع ىهئو . ةيآلا «" اضعب مكضعب ءاعاك مكنيب لوسرلا ءاعد اولعجت

 دبع نب لهس لاق , مالكلاب هقبسب بدألا ءوسو لوقلاب هيدي نيب مدقتلا

 لاق اذإو , هلبق اوصلكتت ال يأ , لوقي نأ لبق اولوقت ال : هللا



 رمأ ءاضقب لجعتلاو مدقتلا نع اوهن : لاقو « اوتصناو هل اره.
 رمأ نم هريغ وأ لاتق نم كلذ ىف ءىشن اوتفي نأو . هيف هئصق

 كل نانا خيم روم نهر اسر موطسر ل ابدت الرج هع نال عجرم
 اوقتا : ىملسلا لاق . 4 مملع عيمس هللا نا هللا اوصناو * يب

 و ,كلعفي هلع : مكل علا 6 هنأ ميم رع ملل فد و هشتع رامعأ كاتب

 مهجب امك لوفقلاندل مهملاوهنوس ةوف ا مويسفلا ماشر رك مش هت ول

 نييك ةيتودسج ىيدنايااعكا كتف هوس ماسلا رس رس ةسهسل سسستعب

 هل ارا تاكل ان ةفتا كيبل لا» نك ميشا وا "بنل طش

 هررقدر هرمظع نكلو ممعبل مكضعي ءاادك هسة لوو موا رو اسعاد

 اذهو . هللا ىنناي . هللا لوسراي . هب ىدان 5 تبحر اه اك رط ام ةزن

 ءاعدك كنيب لوسرلا ءاعداولَعْجت ال ط : ىرحألا بارا ىف وقك
 مب . سيمهفتسم الا هوبطاخت ال . هشنع لاو اا 8 كعك سعت

 . هنم مهرذحو كلذ اولعف مه نإ مهلامعأ طاع ىلا نيك نب نيررخ

 . انيلإ جرخا دمحماي هودانف هلي نينلا اكان ل 2

 ا - نولقعي ال مهرفكأ نب مهفسوو لهجلاب ناهي ىلا همن
 نم يلإ بحا دحا ناك امو : هنع هللا

 9 اعلا
 ل د سح 07

 ا

 ءالسإلا وك ناب ناميإلا باتك 1 . هل ًالالحا هنم
 ' يف ملسم هاورز

00 



 ىلع جرخب ناك 6 هللا لوسر نأ سنأ نع ىدمرقلا ىورو

 الف. رمعو ركب وبأ مهيف ؛ سولح مهو راسفنألاو نب رخاهملا نم هباحصأ

 بلا نارظنب اناك امهنإف . رمم.و رك بأ ل ه-لا مهند دحأ مهرب

 امهل عدم ساو هلا 2 وا ار 1 اههملا رطشو

 ' : , ١٠ . ١
 ةلا وح ةهياسصم و ٠ ماي يدبلا نحنا لاف كن ارش نب هم دم

 هاه كلع ورا لكلا ذاب هنقم قوم رطل وضرر ربع نق

 1 5 ا ٍ :
 ماع شيرق هتهحو نيح دوعسم س ةورع لاو

 هلل لوسر ىلإ هيبيدحلا

0 

 هو ده
 لل ا“ ِ

 رردتبا الإ ًاضوتي ال هنأو . ىأر ام هل هباحصأ ميظعت نم ىأ

 2! ةماخن مخنعي الو ًاقاصب قصبي الو هيلع نولتتقي اوناكو . هوحو

 اراك لوتس هرم قط حار ويدرك اب ارك بيتك طعم
 اوضفخ ملكت اذاو ٠ هرمأ اوردتبا رمأب مهرمأ اذإو . اهوردتلا الإ

 ىلإ عجر املف . هل اميظعت رظنلا هيلإ نودحي امو . هدنع مهتاوصأ
 ىف رصف هلام ىف ىرتسك تقع ىنا !شيرق رفعما + لاق شيرت

 لثم طق موق يف أكلم تيأر ام هللاو ينإو ؛ هكلم يف يشاجنلاو هكلم
 1 هباحصا يف دمحم

 ًادمحم مظعي ام هباحصأ همظعي طق اكلم تيأر نإ : ةباور يفو

 . ًادبأ هنوملسي ال موق تيأر دقو هباحمأ

 يضر كيرش نب ةماسأ نع هحيحص يف نابح نباو يئاربطلا جرو

#.1- 



 . ريطلا انسوؤر ىلع امنأك 28 ,ىسلا دع ازد وياك < . لاف هيع هللا
 لإ هللا :ةانع بحأ نم اولافف سانأ ةءاخ با ملدا م ام ىلكذت |
 ف

 35 0 0 نك 1 خ امنع كلا يأ ااك ) « 55 وهل نع 0 0 هللا

 و و حملا يف مخل ميكب لاعب لا وندملا ا فك م0 ١ ) :

 ةهلاحأ ,للاا ىييسح ا ارأق سس ,ءارملا رع ماا ارح سنو ىلع. وعم رت سس 7

 3 _ هه 1 1 و 1 8
 الامل د تزاف ىمالا سس 0 هللا لوو نابع كك ممر مس اخص ١ ىضظعاس ل

 5 2# ما سسملا ل

 هتماخم اوردتبا مخنت وأ انضوت اذإ ناك هتبع هدلللا رجيو 10 ع

 رولعفت مل . هللَع هللا لوسر لاقف . مهدولحو مههوحو بفن اورحسمف
 نادسحا نم هك امللا لوسر لاقق + ةكرلا هبت نيمعاب ١ ل ف نه

 يه اذك ) « هراح ذؤي الو ةنامألا دؤيلو ثيدحلا قدصيلف هللا هسحي

 , ( 7358 صام حرتكلا

 : امهدحأ . امهتظحالم نم دبال نيميظع نيرمأ انه نأ لماحلاو

 دارفإ . يناثلاو ؛ قلخلا رئاس نع هتبتر عفرو هت يبنلا ميظعت بوحو

 نع هلاعفأو هتافصو هتاذب درفنم ىلاعتو كرابت هللا نأ داقتعاو ةيبوبرلا

 ىلاعتو هناحبس يرابلا ةكراشم قولخم يف دقتعا نمف . هقلخ عيمح

 ةيهولألا نودقتعي اوناك نيذلا نيكرشملاك كرشأ دقف كلذ سم ءيش يه

 سم ءيش نسع هللَع لوسرلاب رصق نمو . ةدابعلا اهقاقحتساو ءانصألل

 اخ



 ءيشب هفصيب ملو ؛ ميظعتلا عاونأب 5 همسظعت ,ىل غلاب نم امأر
 ةبويرلا بئاح ىلع طظفاحو قحلا تلأأ دقو لحو 0 يرابلا تال نش

 . ادنرقت الو هيف طارقإ "ل يذلا لوقلا ره كلذر ؛ ًاعيمح هلاسرلاو

 .ءايح اولا ىلاعت هللا يبل وب دانسا نئمْؤملا م يش لاح و داو

 قلل ىلع
 ان د

 لمعتسم يلاتعلا زاجملا ذإ 1 مهريفكذ ىلا لسبس 4و ,ىلعمأا ئ

0 
0 

 د ا



 ةكرشلا ةطساولا

 ىلا نوقلطسف ةطساولا ده فج مهف يف ماسلا رم مشك :ىطخت
 بلاك هيقتك ىنا ةطسار دنا يف ال يي وا را نو واود
 ف ١ نلنافلا نك املا نام اذه ىف اس نآوا مدل ترشا دقق

 هد نو و سل ا وعر جنا سل هلشلا نس تون ررمتسس 4 فدق

 هج دع مه حلا هنالا ةده ا كلذ. هلسم رع يس ل 00

 ه.د م دههلا اهداحتاو ءاسسألل دهب ايه كك ربشلا ينعاد د2 ..وف

 هيا بل ةيقذانعا ىلع ةيوورلا وشد ىف هانا مهن رس ساعي

 ُتيح نمو اهل مهتدابع ثيح نم مهكارشإو ههرمكد . ىفلر هس و

 . هللا نود 3 اقرا هلأ مهداقتع

 8! ههدبعت ام ) ثحب يف اهيف لوقلا انطسب دق ةلأسملا هدهر

 نا وه ةيآلا هديفت ام وهو كلذ لصاحو . مل هللا نا تويم

 يكرا ةينابا طساوو ةيكرش ةطشازن :نيفتت" ىل  ينسنقتو طولا

 ةطساوو ةدوبعم هخساو
نم ةطساو لق وأ ةيوبحم

 . هعورشم ةطساوو ةعو

 ع
 اك - م -

لا نم مهبرقت ةطساولا هذه نأ نودقتعيو نوكرشملا اهذخح
 ىفلز هل

ْ 

 هينب كلز 2. . ل

وقلاو لمعلا نوهحويف
 ءاعد نم بلطلاو ل

 ْ 0 3 ريغو حبذو رذلنو

 هدابع نوكت اللاوو ًالادأ ءلعم هو ْ
 ّل لاوقألاو لامعألا نأ 5 و انايزا مهرذختا نمل ةدابعلا

 هم أ. خا



 يف اه هئاصخ نم ةسصيصخ داقتعا وأ ةيبوبرلا داقععا اهنراق اذا الإ

 أرببدت الو اقزر الو اقلخ مهبابرأل أودقتام مل دآو مهو مهتاد وبعم

 تابثإب ةيبونرلا صئاقخ شفي مهبف نودقتمر مهنا مالثعلا نوم لل

ْ ' 0000 01 2 5 0000 

 0 كساوإ ل و كلما ىف ها ارشو ايو 8 ادع و ارش ارو
 مهلا

 عدالق ؟ : ىلاعت لاق امك ةيبوبرلا يف مهتكارش مكعب ىلاعت هيلع

 دنالا يلم اليوحتالو ملنع رسلا فسك نوكبس اء ةدود نيف كمفرب لكلا

 بعهلأال نيكرشملا داقتعاب ابوحصم ناك نيكرشملا ءاعد أ ىلع ةلئير

 ةعورشملا ةطساولا يهف ةيئاميإلا ةطساولا يهو ةيئاثلا ةطساولا امأ

 نوكلا رما اهيلع ينبنيو اهنم دبال ةطساولا هذهو . ةيولطملا ةيوبحملا

 . تانايدلاو عئارشلا اهيلع ءوقتو

 عوجرلاب انرمأ امو ةكئالملاو ءايبنألاو لسرلا طئاسولا هذه نمو

 يف لخديو ًاداقتعاو ةدابع ال ةدومو ةبحم هللا ىلإ هب لسرتلاو هيلإ

 هللا نيبو مهنيب ةطساو نيحلاصلاو ءايبنألا لعجو نيدحوملا تالسوت كلذ
 . ةعافشلاو جئارحلا ءاضق ين

 داقتعاب الو هل ةدابعلا ةينب ةليسولا ىلإ كلذ اوهجوي مل ءالؤهو
 بابسأ درجم لب ًاكرت وأ ًالعف هللا عم دحأل نأ داقتعاب الو بابرأ مهنأ
 هئايبنأب هيلإ السوتو ةعافشو ءاعد مهتطساوب ىلاعت هنم بلطلل

 كك



 رصلل كلاملا هنأ نودقتعبو هرك نود ةهدامعلاب هللا نوصخسو ىلا

 5و ية وتاب
 ,هنالم يف هيعكلا لاق..اي ىممل مما رماها تلا
 لببقت, . اهل ردابعلا يسبلو ؛ هلق اهردحتاو اهلا ةهيدانقر 55

 لب ا ينل دنا فاو يو ادم ورع رج ا ومار
 لول 2 ميمادسملا رص لع نائوألا ةديعك اك رشم ناكل امهل ةدانعلا

 دحتا ف لك سلو أكرش تسيل يهو اهنم دن هصس اون ءديم
 دك سب ولك شيلا ناكل الاوز: + اكرشم رسخت ةظسو هند اقوول

 رارقلا ىقلت 5 يبتلاف , ةطساولا ىلع يبت اعيمح ههزوم رأد سد

 ةطساولا هلل وهو . تت يبنلل ةطساو ليربجق ١ ليربح ةهس رس

 يف هيلا نوعزفي اوناك دقف . مهنع ىلاعت هللا يضر ةبحصلل ىمصع

 همم نوبلطيو هللا ىلإ هب نولسوتيو مهلاح هيلإ نوكشيف دنامش
 ىلإ ىوكشلا زوجي ال هنإف مترفكو متكرشأ مهل لوقي ناك امه .ءاعدلا
 هللا نإف مكسفنأب اولأستو اوعدتو اوبهذت نأ مكيلع لب ينم بنطلا الر

 نأ ملعلا لك نوملعي مهنأ عم لأسيو فقي لب ٠ ال , ينم مكيلإ برثا

 هلع هنأو ٠ هللا وه قزارلاو طسابلاو عناملا نأو . هللا وه ةقيقح يطعم

 هللاو مساق انأ امإ » : لوقي يذلا وهو . هلخفو هللا نذإب يسطعب

 ةبركلا جرف هنأب يداع رشب يأ فصو زوجي هنأ رهظي كلذبو . « طعم
 ميركلا ديسلاب فيكف . اهيف ةطساو ناك يأ ةحاسحلا ىسعف»

 نا



 ىلع هللا قلخ لضفأو نيلقفلا ديسو نينوكلا فرشأ ميظعلا يسبنلاو

 نع حرف نم ٠ : حبحصلا يف ءاج امك 5 يبنلا لقد ملأ ؟ قئلطالا

 تايركلا عرش ضرلاك لازما احلا ورك سطور درب

 يسحق نم رب 282 لقب 5

 ١ :تاساجلل ضان وسال اذا
  7 2م مر اس كل 1

 1 0 ف ء.امق القاب كك د [ دع دوا

 3 مامعر رك

 ١ يدحلا 1 سكاس رثسس نم من حمس ىف امر

 ين مهيلإ عرفي اقلخ لجو رع هلل نإ نر يدلل نول

 ؟ 1 َّ ١
 م4 د هلثع اح

هل هللا بتك ًافوهلم ثاغأ نم 2 : ثيدحلا يف
 ًاثالث 

 ٠ ىقهيبلاو رازبلاو ىلعي وبأ داور ؟ ١ 4 ةلسح نيعيستو

 نأ عم هيلإ عزفو رتسو ىضطقو ثاغأو ناعأو جرف اهه نمؤملاف

 ناك امل هنكل ؛ لجو زرع هللا وه ةقيقح نيعملاو راتسلاو يضاقلاو حرفملا

 نمي لا

0 

 هناحبس هللا نأ ديفت ةريثك ثيداحأ هلع م هللا لوسر نع اج دقو

 رامعو نبرفغتسملاب ضرألا لهأ نع باذعلا علئدي ىلاعتو

 نضرالا لدعأ مقيج قوعب لايك وت ومسللا ناوك ةكاكستلا

 ها -



 . قرغلاو ءالسلا مهنع برجع هيف ربتملا

 ىمليدلا عنام نع ناسل | يف ىقهسلاو ربك يف ىناربطلا ىور
 7 خب ىسلا لاق لاف ربأ هلع ىلا هر هللا و

 مكر هلل دابع الول » :

 1 اقوم لال بعل مورست نيس 4
, 

١ 

 ينسلا نأ كيلافل هللا يي ١ ساقا يول رس طه ين ليحل كر ا

 0 ىلئاقع 2 "لأ روق رصف نر سهل ىلع 3
 ١

 نا دج ىلاع هللا وسلا سنا ىف مث املا ا ا وادا رسب 8

 ( هلل فقرر كلعل ١ ف ْى # ع ومع

 لق كامللا ميرنا اهيقفدلل يصور دع عاللا تع ع

 يف سالا ههيلا عزفي سانلا جئاوحل مهقلخ اقلح لحر ّرع هلل

 ىف: ارطلا ةارون6 مه ىلاعتهللا فاذع نا وونمآلا كلو يحتا ع
1 

 . نسح وهو يعاضقلاو ميعب وأو ربك

 هلع هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباح سعود

 هينريود لهاو هدلو دلوو هدلو كنت ١ لحرلا حال دب حلصيل هللا نا 8

 . « مهيف ماد ام لحو زع هللا ظفح يف نولازي الو هلوح تاريودت

 ظعاوملا يف يئاسنلا هجرخأو , 6١" / ؟ يس را وب هكر

 لاجر هدانسإ لاجرو ؛ "خ0 / ١١ ةفحتلا يف امك ىربكلا ناسلا س

 هلل هد رو سيل . مالك هيفو ةقث وهو يئاسنلا خيش ريغ نيحيحصلا

 ا



 | : 1 هللا ل لاق : , 1
 لإ وس َ اق

 0 ر ل ًامهنع هللا يصر رمع نبا نعو

 علانملا ملسملاب مقدتل هللا
 رق ىل قى الب هنارجح نم ثبب لها هدام نع

تعنب مهسحفي سانلا هللا عش هولو ٍُ ره نبا
 1 نصر الا تاسست س

 هدارلا
 ا

 :نتاردولا ءاعر

 كل ها م دم مكثف لا رع ل 0 لاق نت : مل لرااصاوم رس و

 , هللا مما يأت ىلبح نوقررب هنو لة رثقم هه 7 رة رسمت

 لادبألا ١ نجع لاق . لاق هنع هللا يصر نينا دوم نم ماد دقت يح

 « نورستلل مهبو نورطق مهبو نوقررت مهن. نوت ل ىويشع يوب

 يناربطلا هاور 2 مهنم نسح ا نوكي نا وشر د ةداسل ران

 هلوق نندع يسفتلا يف ف نبا ظفاحلا ةعبرألا ثيد حنا هده م

 ةحلاص ىهو - ةرقبلا ةروس يف - 4 سانلا هللا عقد الولو 2 لا

 . احيحص ربخلا ريصي اهعومجم نمو . جحتحال

 نار مرا واكو عبرا: هللع هللا لرسر لاك + لك حا تر
 - '. نقسست 10 ١ 0 ذلح
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 هذ اتسلإو طسوألا يف يناربطلا هاور 7 ْ ٠- «, رخآ هناكم هللا لدبا الإ دحا نهال تار يدب نورت هوا نواسمت مه 02 ليلح لثم 2
 ٍ ) <19 / 1 ح دئاوزلا عمجم يف اذك ) نسح

 : ىمظعلا ةطساولا
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 ةرعاشأ]لا ةفيفح

 ٠ أ 0 ٍ
 ب نولاعلت ذو وف ات "لا بهم عدمدلا ءادمأ لمح رسالال  رههتعد

 1 - ١

 قل 1
 ين نهعيلا و تونس ,واهذ6 هملا رمأ ىف وهدم رش هاةرعادمد مه

 تاعك ىل داحلالاو سدلا نم قفريأا م جل اصتاب رن يام هللا ول ومس سعت

 هام

 ا هسسلا لهأ ) ةدحو قا تع ةزيعاشألا 5

 ئسم ا ةرعاشألا )عشبي ةليملا نصحت ادع به ونقع تحك

 لهأو نامإلا لهأ نيب نرقي فيك يردأ تيشلا: : ناسلا لك“ :تعاوشص

 مهو ةلزتعملا ةالغ نيبو ةنسلا لهأ نيب يواسي سكود * لالصعلا
2 55 7 

 ؟ نومكحت فيك مُكلاَم نيمرجملاك نيملسملا صحنف )
 لم سدلا نيملسملا ءاملع نم ىدهلا مالعأ ةمئأ مه : ةرعاشألا

 هملعو ههلضف ىلع سانلا قبطأو . اهيراغمو ضرألا قراشم مهملع
 سدلا لضافألا اهئاملع مالعأو ةنسلا لهأ ءاملع ةدباهج مه . مهسبدو

 . ةلزتعملا نايغط يه اوغتو

1 



 أ عبارلا
 5 م ءالعألا ةمئألا نم نسرسفملاو 7 اهقفلاو نندحملا ؛فداوط مهنأ

 تاك بحاسم لأ ره نب نت دحملا ماسلا 0 نال قدملا رم نبأ فها ماسلا

 ىنغتسب أل باتكو بهاملا فب - ب نراحتلا ح حرش ىلع .يراسلا مسن

 0 اماعزا ل ل ا هع

 3000 9 م ١ بحاسصا اش ىونلا ماهل / هولا لغأ ع هد ادعس و
 ب 7

 بهذملا ىرعشأ ةهرميشلا بافزرصما اهم رم له همادسمل

 ءاكحأل عماجلا ) ريسفت بحاص يىبطرقلا ايفا نيستا ميشو

 , .ةيسكذملا رعت م ا

 نع رجاوزلا ) باتك بحاص يمتيفلا رجح نبأ دءاتيش 0 0 9 9 3 35 لا 2

 . بهذملا ىرعشأ ( رئابكلا فارتقا

 ) يراصتألا ايركز تبثلا ةجحلا ماصإلا ثيدحلاو هققلا خيشو

 يفسنلا مامإلاو يئالطسقلا مامإلاو ينالقابلا ركب وبأ مامإلاو
 ٠ ( طيحملا رحيلا ) ريسفت بحاص يروحنلا نايح باو تيسر كل ءامالاو

 لك ..خلإ ( ليزلتلا مولع يف ليهستلا ١ بحاص ا ل

 1 ةرعاشألا ا نم ءالؤه

- ١١# 



 ءاهقفلاو نيرسفملاو نيثدحملا نم مالعألا ء'لؤه ددعن نأ اندرأ ولو

 كنلوأ درس يف تادلجم ىلإ انجتحاو لاحلا اب قاصل ةرعاشألا ةمئأ نم
 نم نإ . اهبراغمو نسر قراشم مهملع الم بدلا ,لصافألا ءاملعلا

 لضفلاو ىلعلا لهأل ليصفلا فرغت نإ نا م ١ نلمس يود "يسازلا

 . مالعألا ءاملعلا نم 140 نيلسرملا دبس ةعبرش اومدح نيدلا

 نيحلاصلا انفالسأو مالعألا ان املع انصر نإ اسف حرب رستم ىأو
 8 ال صن 7 عم رم اس
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 مهين دقعتعل انك اذا مهمرلع نم 55 .[ انيلع هللا تفي ل

 . مالسإلا قيرط نع ْعيَرْلاو فارحت'

 , ةرقابعلاو ةرتاكدلا نم رصعلا ءاملع نيي دجوي له : لوقأ يلا
 . يوونلا مامإلاو ينالقسعلا رجح نبا مالسإلا حيش هب ءاق امم ءرقي نم

 ناليلجلا نامامإلا ناذه لعف امك . ةرهطملا ةيوبتلا ةنلا ةمدح نم

 ؟ نارتكرلاو ةمخل ايدل | اههوبكت

 ىلإ ةجاحب نحنو ةلالضلاب - ةرعاشألا رئاسو - امهيمرن فيكف
 . !؟ ءالؤه مولع

 لاق دقو : ؟ لالض ىلع اوناك اذإ مهنع مولعلا ةلاق نيكو

 نوذخأت نمع اورظناف نيد ملعلا اذه نإ : هللا همحر نيريس نبا مامإلا

 1" وكديد

 - غ1١



 | , ضراعملا لوقي نأ يفكي ناك امفأ

 روج ذللا ماكل 00 ىلوألا ناكو ؛ تافصلا لبوأت يف اوأطخأب

 , كلسملا اذه 00 0-0 لالخلاو ميِرلاِب مهيمرب نأ لدب

 هكاملاو
 ةنرسلا لهأ نم مه

 اقابلاو 0 لاو ىنالقسملا) ب ىوردلا | مامالا نك 59 اذا و

 يلد
 نراستالا ابركرو 1 0

 ا 00

 دق

535 0 - 

 4 م ا :

 : لى هد مص

 ةرعذلا لقح ىف نيلماعلا لكو ةاعدلا لك اصلخم وعدا ,ىشلإ

 اهئاملع ةلحأ يف ةصاخبو هع دمحم ةمأ يف هللا اوقعي نأ ةيمالاسإلا

 انيف ريح الو ةعاسلا مايق ىلإ ريخب تي دمحم ةمأف . اهئاهقف رابحأو

 . !١ مهلضفو مهردق انئاملعل فرعن مل اذإ

 ثوحب نم ةرعاشألا ةلا 52 65 20
 اسم يف ينوباصلا ىلع و ك0

 يح انخيشهيتكام رظنا(١)

 ه1



 ثحبلاب تومز قئاقح
 5 ؛نيقعلا لباسم نم ٠ وح ىلاقع وذ ' اياعلا لابد مح للا . لإ رخ د

 ا بيل اح لحلا الذ ا ا زا انأاو ' ني هلأ هر 5 يوب

 نب أ يللا غ9 ىف ءاملعلا كااعان "ا هادلرو  قيالعو وبدع

 ومهما ح ىلا سلما ا لب ىلقلا| تاللخلاو نيا نق 58 بنار م انا يح سس

 لحد , ا ةهكنيملالالا دا لبا نمو ل هشلقن هأر لئاف نمل دس هع ريض دع يع

 نين كلو راك جانا ىلا ويمكن انتل ل يي سيت هو

 د ءاوعلا عمس ادا اصوشس د .هعقت نم ريكا هررص لب هنئ ا ءهدنان م

 رع تحبلا انيغلا اننا ولو , ةلاحم ال مهبولق ىف كبكشتلا رحم هد

 ترتنو ةقيقحلا هذه ىلع رصتقنو هبر ىأر للك هنإ لوقن ناب سومس

 :اميلكت ىسوم هللا ملكو

 لئاق نمف ؛ بابلا اذه ىف رئادلا ريبكلا فالخلاو ىلاعن هللا مالك

 همالك نإ : لئاق نمو يسفن مالك ىلاعتو هناحبس همالك نإ

 نيفرطلا الك نأ دقتعأ انأو . توصو فرحب ىلاعتو هناحبس

 د



 كرشلا نبع دعتيو ىلاعتو ةباحس هلل ةيرتتلا هل دم كلو

 هعاوبنا لكي

 مقاس 5 وش دا اهراكسإلا لاحم 5 هنأت ميا ها م رملاإ 00006
 ا

7 : 
 د سا هناقسك نا ف ,ىحأ همه سفو هيه رش ارو ا 01 ا ٍِ

 للامانه اينانلا ,اين اناا بتععررارفلا ياي راوج رايب
0-7 4 

  8و +2 ١
 يد انرد ةقيفحلاوةده تاتا وه هلا وشل ,. ى © ل

 دش م

 ن وكسر .ةفن

 الو فرح ال وأ توصو فرحب يسفن ريع را انش ال5 يوك قب اضيع

 ذا بتاوص ىعمطصملا وهو ديحوتلاب ءاح ىذلا هيف تي مل عطت اده رك

 ؟ مدللا حبقأ نم اذه سيلأ ؟ هب ءاح ام ىلع ةدايرلا هد -س

 نحن « ىلاعتو هتاحبس هللا دنع هب عمتجن موي هنع انثدحي ةثيَع ره

 نع أدرجم اهلاثمأو ةقيقحلا هذه نع ًامئاد انثيدح نوكي نأ ىلإ وعد
 ( اهلاكشأو اهروصو اهتايفيك يف صروغلا

 : ىفلخ نم مكارأ يسأ

 هلوق ةقيقح يف ثحبلا نم ءاملعلا نيب ىرجي ام ًاضيأ كلذ سو

 - /ا١١ا-



 نإ : لئاق نمف « يماما نم مكارأ امك يفلخ نم مكارأ ىنإ 5

 00 لئاق نمو ؛ فلخلا نم نينيع 46 هدبنل لعجي ىلاعت هللا

 ام اهب ىرت ةذافن ةوق نيتبمامألا هسنيعل لعحب ىلاسعتو هناسحيس
 هنلخ ام كن هل سكعب ىلاعنو هناسي هللا نأ لئاق نمو , اسهفلخ

 ةقيقحلا ااه جخب علطنت اذه لكو ؛ هيلع ناد مم 0 وا ل وما 5-6

 : بولقلا يم اها* ةاحو اهم ا, باق مالم ' اهقد ورو اهل ام رس

 ةتبان ةقيقح يهف 3 قا نيرو انيك هلال ورم ضرب لاذع دوروك ل
 وعدل يذلا نكلو 1 اهراكنإل لاجم *لق هع حص كيف هدسيتلد ب ا

 لوخدلا نرد تدرو امك ةدرجم اذكه ةقيقحلا هذه تشن 4 وش ءارسو هليل

 ناب هقومت كلذ ناكما فش نأ اهله حي "اهلكتفو

 ىشالتتو بابسألا اهدنع لحمضت يتلا قراوخلا نم قراخب دهشن
 . هَللَع راتخملا ىبنلا ةبقنمو راهقلا دحاولا ةردق رهظتل
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 : الجر لثمتي ليربج

 هيلع ليربح لكشت ةيفيك يف ءاملعلا فالتخا كيا كلذ مو

 مضني هنإ ٠ لئاق نمو . هقلخ نم دئاوزلا ينفي هللا نإ : لئاقت نمف

 ؛ ثبع كلذ لك نأ هارأ يذلاو . ًاريغص ريصي ىتح ضعب ىلإ هضعب
 هناحبس هللا نأ دقتعل نحنف . هنم ةدئاف ال بعت هيف ثحبلا نأو

 نم ربثك هأر دقف . دهاشمو عقاو اذه نأو ؛ كلذ ىلع رداق ىلاعتو

 ك1



 ١ كلت ىلع
 0 و *

 : 0 دنو لج 0 لحر ةروصب كلل

0 5000 

 هله أه داريإ ىلإ 18 | بالط نم

 هلا هققحل امقحلا
 ذع ةليلح ةسنل ت تافالح نم اه.ارو اا 5 - هرهن ظ

 يي ف 4 -

 د



6 :| . 1 

9 1 4 , '. 

 مما هلا دلا ل نا ءاهسسمو 0 واو نمونو لاه امج ب ا يميل اننا ل هيا د و

 : ها / 1 00 ١
 ءيبقل د 11 دأ 056 بنر 4 مسد كلم ' و. هةهمل هم م دل رسص هللا ما ع

 يل ١ هسا وال دينا 1 فوض 550 وسر مسالم هاما م

 بن ال 4 دحا اومُك هل نكي ملو دلوب ملو دلي مل 7 مدص دنا ةسرخ د

 4 ريصنلا عيمسلا وهو ءىسش هلئمك سنن 800# رص ءرس

 ىلع هشرع ىلع وتسم تاثداحلا هيرتعت ل تاهحلا هب اصيخم ذر

 ولعو.؛.هلالخ زغب قيلي ءاوتسا « ةدارأ ىذلا ىسملابو . هلق يد هحولا

 هناناوكو دمتم

 نم ناسنإلا ىلا برقأ وهو . دوجوم لك نم بيرق ىلاعت هناو

 هدحانال 7 مويق يح . ديهشو بيقر ءيش لك ىلعو . ديرولا لبح

 ' ليك و ءىش لك ىلع وهو ءىش لك قلاخ هللا # 4 نوكيف ا 2 مدع: 1 و 00 ل

 ميلع نسكت لكحكاو 1 ريدق ءيش لك ىلع ىلاعت هناو

00 



 ْ 0 رو يس لح ا ا أى ١ 4« املع ءىش لكب طاحأ قو
 0 : د طر اوت

 را نم ردي امو اهنم جرحي امو ضرالا يف جايام ملعيإ « ءامسلاى ف 23, 1
 روب وو ددلاو خد اه ا وهو اسهمش حرصياسمو 2

 ت 5 0 0 مس ةحالواهساعسب الا ءاق رو رح لفه ستساهم و رسصسلاو

 ةرذ لاقثم نم كبر نع بزعيامو ؛

2 

 ؛ نيب تانك ىف الا نيساب لو بظر 4 و ص رألا
 ب

1 
1[ 
 1 تاانولعلل ىااقاا تاميئاكلل لد رمق ىل امر 0

 هلاصتب الا 1 مهو 1 عم وا 2 رش وأ ريثح نيم ناد 20 ف تي ٠ ّ 0 / ا 0 / ه[ سا مر تأ 3

 قلخلا عمتحا ولو ٠ نكي مل اشي مل امو : ناك + ادع مست هه 6 2

 ىلاعت هتدارإ نود اهوئكسي وأ ةرذ دوحولا ىف اوكرحي نأ ىلع هلت

 ّ ورم

 قل 6 1ك 8

 هلوسرو هيبن ىلع لزنملا هباتكو , ميدقلا همالك ميظعلا نآرقلا نأو

 فرصتملاو « هل ربدملاو هل فال او

 تيانط تاق ١
 ءا

 ىئش لكل قلاخلا هئاحيش ةناو
 اهم هكلم يكد سيل ؛ اتش قوك هيف
 اشي نم رفخبي بو ء ءاشي نم عنميو . ءاشي

 ةما



00 
 ىلظ هنم روصتي ال ؛ دهئاضق ىف لدع ؛ ءلعل و ميا ,ىل اعد هنأو

 ”ناخ عيمح كلهأ هناحبس ل ل ا حملا يووكلا
 كلم مهناف : مهل "لل وو مهلا 1 , نقع كلذ نكد مل راع هفرط يف
 ,ليفللا .الللب كبر امو ١ ءايشباس مف.لم ىف لمد 9 0000000

 ىماعملا نيل مهيتاعبو ١ أامركو 1 ا ننام ليلا نمد ع وصلت
1 

 ملا رم

 0 دع هاد لع

 4 ةنسلأ ىلع هباجيإب هدابع ىلع ةبحاو هتةعاص -

 هاف هللا هلفرأ لوس نكيو» هللا ةلون ا تاعك لكي وطلب

 نيقالاو نحلا ىلإ ةلسرا «ةلوسرو هللا دع دمحم نأ دمعي

 :رك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل ؛ قحلا نيدو ىدهلاب - مجعلاو برعلاو
 وك ربما

 ؛ ةمغلا فشكو , ةمألا حصنو . ةنامألا ىدأو ةلاسرلا غلب هنأو

 ىفارللاب ديؤم , نيمأ قداص هنأو , هداهج قح هللا يف دهاجو

 هعيدصب دابعلا ىلع ضرف هللا نأو . ةقراخلا تازجعملاو . ةقداصلا

 6 هعابتاو هتعاطو

50000 



 هوم نزاحس هب نمأ نأو 5 يع ناميا لبقي ال كاز
 لمجم 7

 خرربلاو ةرخألار اندلا رومأ نم هنع رخو ' هب ءاحام عيمجبو هيي
 ليحوملا لا تلا نع ١ ىتوملل ريكذو رك لاؤسب نمون نأ ,/ كلذ نمو و

 / هوبلاو سدا[

/ . 7 "0 0 

 ١ دللا ىلا جاودالاب ةانسح | لس و توما يلقب تعلار رس وم ل ّ ا 2 : 3 00 6 5

 ىلا دق نوتراشب داسلا ناو 1 بتاساابو . هلذزا لالد نار وكون كو

 ننام رب هللا لوب عر ل | راب رنا او تقام
 ع

2 
 طارصلابو تائيسلاو تانسحلا هيف نزوت ىذلا نازيملاب نموب 0

 ىدلا ردي هلع دمحم انيبت ضوحبو ٠ منهج نكم ىلع دودحم رح رغو

 . « هنحلا نم هؤامو « ةنجلا لوخد لبق نونمؤملا هنم برشي

 ءاملعلاو ؛ ءادهشلاو نيقيدصلا مث . ءايبنألا ةعافشب نمؤي ناو

 تك يح فوتو ىمظعلا ةعافشلا ا نينمؤملاو ص اهلأو

 دلخي ال ىتح , ديحوتلا لهأ نم رانلا لخد نم جارخإب نمؤي نأو

 كرشلاو اعلا لكل ار رانا عقال نافعا هجن ف ناك ماو

 0 » و . نيدبآلا دبأ رانلا ين نودلخم
 رسال للا ىف نوداقام نقل 31 4 3 رم

 0 نيجرخمب اهنم مْهاَمو بصت هيف

 اس



 ,لالجب ىيليام ىلع ؛ مهراسباب ةنجلا ىف مهبر نوري نينمؤملا 3
 :ةللامك نمدقو

 لورا مهنأو ١ مهدت و 6 هللا لوسعر باح مأ لصف دفرعي نأ

 هفلحا نأ ١ مييهدسا حا يع حدقلا 1 ماين راودحم 2 اذمأ نا

 نا يررأفلا رهان 3 / قيياسلا ردو رب 4: للا 5 7 00

 نيد ىلاهستللا كرا ديب تست رملا ىلع ابنا فيس ناونع و
 ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلا نشو نعد 2 هززا 0 96 رخو

 ٠ نيمحارلا محرأ اي مهللا كتمحر معد دطرا م 2

 دجيتكو

 ينسلا ىكلاملا يولع نب دمحم ديسلا

 مارحلا دلبلاب

 سه ا عا



 00 ا
 ا دن ٍ

00 
 ةحفصلا -----

 كبف ادا

9 

 ريح و بلا
0 

 سا رز وع ليحتل رو

 ١

 ليوانلا ةحص يع رشد هي
 م

 لير سنار ةسصخصسا

2 

 اهنع تركسلا هريسفل تاع
 م

 هيهلا» ةيعد

 ١

 هلل نب

 ا

 ةيبوبرلاو ةيهولالا ديحوت
 نع امهدحأ كعفني ال نامزالتم

 خآلا

لإ انوبرقيل الا ,هدبعت ام
 ىفلز هللا ى

 هراولا اهلحم ريغ يف تايآب لالدسالا

 : | فلا
ضفأ وهو هللا مالك نارقل

 تالخ الب مالكلا ل

 ري نع

00 

1 

 /ا

 /و



 ل ل م يسع اس و مع يصل »وس همس خسف لس وس :ىفصلا عوضوملا 00
 700000010 و /

 سمي - 0 ا

 قولدملا مالمو ىلاخلا ماقم
 ما

 834 هيرتسلا يقانن 4 ناماقملا رسب مك ريسشم ر 0

 41 هلايعتساو ,ىلقعلا راسملا

 4 تدألار ةزابعلا سر مظعتلا

 دك ربكلا ةظيفاولا
8 

 1 ةرعاشألا ةقيقح

 0 : ثحيلاب ترم قئاقح
 8مل اسال للا : مالسإلا ةديقع - ةماخا
 سرهغلا

 ١ ؟م - 00

1551 - 




